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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
PARAÍBA 

POLO DE INOVAÇÃO JOÃO PESSOA   
 

Chamada Projeto Agricultura Familiar IFPB - N º 02/2018 - Apoio a projeto de 
Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Extensão 

 
 
 
O POLO DE INOVAÇÃO JOÃO PESSOA do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com as 
disposições da legislação pertinente, torna pública a abertura de inscrições e estabelece 
as normas gerais e requisitos para a seleção de profissionais externos ao IFPB, para 
participação em desenvolvimento de projeto voltado ao tema “Agricultura Familiar”.  
 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
1.1 A presente Chamada tem por objetivo tornar públicas as normativas para seleção 

de profissionais externos ao IFPB, para execução de atividades em projeto do Polo 
de Inovação João Pessoa do IFPB. 

1.2 O projeto intitulado “Apoio técnico-científico para desenvolvimento e aplicação de 
ações voltadas ao fortalecimento da comercialização e da sustentabilidade da 
agricultura familiar, culminando na criação do Núcleo de Referência da Agricultura 
Familiar Brasileira” está pautado em atividades de pesquisa, desenvolvimento, 
inovação e extensão, conforme sete metas descritas a seguir:  

I. Implementação de Bancos de Sementes que permitam evitar o 
desaparecimento de culturas específicas de regiões brasileiras, bem como 
fomentar e incentivar o acesso a sementes crioulas no âmbito da Agricultura 
Familiar brasileira, fortalecendo assim os mecanismos de produção rural; 

II. Realização de ações que permitam a melhoria da qualidade da água em 
comunidades e unidades produtivas da agricultura familiar, visando a 
proporcionar a segurança hídrica e a melhoria na sua produção; 

III. Implementação de intercâmbios e visitas técnicas para estudo, levantamento 
e identificação de experiências exitosas de produção e comercialização da 
agricultura familiar em outros países, a fim de realizar a adaptação e 
replicação e criação de um banco de dados de inovação no âmbito da 
agricultura familiar brasileira;  

IV. Realização de eventos e feiras de comercialização de produtos da agricultura 
familiar brasileira, a fim de proporcionar o acesso a novos mercados e 
divulgar os produtos e selos da agricultura familiar no Brasil e fora dele, 
assim como a acessibilidade a novas linhas de comercialização para os 
agricultores familiares brasileiros; 

V. Fomentar e realizar um Seminário Internacional da Agricultura Familiar, que 
reúna agricultores familiares, técnicos, academia e governos, no debate 
acerca das inovações e demandas da Agricultura Familiar, disseminação de 
experiências exitosas identificadas, bem como promover a desburocratização 



 
 

2 
 

da comercialização da agricultura familiar no intuito de flexibilizar o acesso 
a novos mercados e políticas públicas de comercialização; 

VI. Desenvolvimento e implementação de sistemática de monitoramento por 
imagem da produção da agricultura familiar, visando a auxiliar o 
acompanhamento da produção para políticas públicas de crédito rural; 

VII. Implementação de um Núcleo de Referência da Agricultura Familiar, 
visando ao fomento e à disseminação de ações de fortalecimento da produção 
e comercialização da agricultura familiar brasileira. 

1.3 Nesse contexto, a presente Chamada visa à seleção de profissionais para 
composição de equipes de trabalho, de acordo com as sete metas estabelecidas.  

1.4 As atribuições, pré-requisitos e atividades dos profissionais estão discriminadas 
nesta Chamada. 

1.5 A presente Chamada poderá ser revogada ou anulada a qualquer tempo, no todo ou 
em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique 
direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

2 – DAS VAGAS E FUNÇÕES 
 

2.1 A presente Chamada destina-se ao preenchimento de vagas para três categorias: (i) 
Profissional de Nível Superior, (ii) Profissional Técnico de Nível Médio e (iii) 
Profissional de Nível Médio. Os profissionais irão compor as equipes das metas de 
projeto estabelecidas na Seção 1.2. A carga horária semanal requerida para cada 
categoria assim como os valores das remunerações correspondentes são descritos 
no Quadro I. 
 

Quadro I - Valor da Remuneração 
Função e Carga Horária Semanal Requerida Valor da Remuneração 
Profissional de Nível Superior (40 h/semana) R$  3.000,00  
Profissional Técnico de Nível Médio (40 h/semana) R$  2.100,00  
Profissional de Nível Superior (20 h/semana) R$  1.500,00  
Profissional Técnico de Nível Médio (20 h/semana) R$  1.050,00  
Profissional de Nível Médio (20h/semana) R$    750,00  

 
2.2 A presente Chamada destina-se ao preenchimento de 48 (quarenta e oito) vagas, 

conforme distribuição por Meta descrita no Quadro II. 
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Quadro II – Vagas por Meta 
 
META 01 
ID Função Vagas/Local(is) Requisitos Experiência considerada Pontuação Descrição do serviço 

01 
Profissional de Nível 
Superior (40 h) - 
Ciências Agrárias. 

03 vagas, sendo: 
01: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa; 
01: Picuí. 
01: Sousa. 

Profissional graduado (nível 
superior) em Agronomia, ou 
Tecnologia/Bacharelado em 
Agroecologia, ou 
Licenciado em Ciências 
Agrárias. 

Experiência com atividades 
profissionais em uma ou mais das 
seguintes áreas: levantamento 
socioeconômico de agricultores 
familiares; realização de testes de 
germinação de sementes coletadas; 
levantamento qualitativo e 
quantitativo de sementes crioulas e 
florestais; temas relacionados à 
capacitação de agricultores 
familiares. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Levantamento socioeconômico dos 
Guardiões de Sementes Crioulas; 
mapeamento dos principais bancos de 
sementes crioulas no Estado Paraíba; 
coleta, beneficiamento e 
acondicionamento das sementes 
crioulas dos bancos de sementes; 
cadastro de nomenclatura científica, 
taxonômica e centros de origem das 
sementes crioulas coletadas; realização 
de testes de germinação das sementes 
coletadas; realização de cursos de 
capacitação para os agricultores 
familiares. Disponibilidade para 
viagens. 

 
Meta 02 
ID Função Vagas/Local(is) Requisitos Experiência considerada Pontuação Descrição do serviço 

02 
Profissional Técnico de 
Nível Médio (40 h) – 
Aquicultura ou Pesca. 

02 vagas, sendo: 
01: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa; 
01: Patos. 

Profissional técnico de nível 
médio em Aquicultura ou 
Pesca, com experiência de, 
no mínimo, 2 anos. 

Experiência com atividades 
profissionais em uma ou mais das 
seguintes áreas: aquicultura, pesca, 
assistência técnica e extensão rural 
(ATER), produção de pescado em 
tanques. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Integrar equipe para construção e 
instalação de tecnologias sociais, 
inclusive para produção de pescado, 
além de capacitação de agricultores 
familiares. Disponibilidade para 
viagens. 

03 

Profissional Técnico de 
Nível Médio (40 h) – 
Agroecologia, ou Meio 
Ambiente, ou 
Saneamento. 

03 vagas, sendo: 
02: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa; 
01: Patos. 

Profissional técnico de nível 
médio em Agroecologia ou 
Meio Ambiente, com 
experiência de, no mínimo, 
2 anos. 

Experiência com atividades 
profissionais em uma ou mais das 
seguintes áreas: saneamento rural, 
assistência técnica e extensão rural 
(ATER), tratamento de esgotos, 
gestão de resíduos sólidos. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Integrar equipe para capacitação de 
agricultores familiares em tecnologias 
sociais, além de apoio às outras 
atividades do projeto. Disponibilidade 
para viagens. 
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04 
Profissional Técnico de 
Nível Médio (40 h) – 
Mecânica. 

02 vagas, sendo: 
01: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa; 
01: Patos. 

Profissional técnico de nível 
médio em Mecânica, com 
experiência de, no mínimo, 
2 anos.  

Experiência com atividades 
profissionais em uma ou mais das 
seguintes áreas: fabricação mecânica; 
usinagem; ajustagem; solda; 
estruturas metálicas. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Integrar equipe para projeto, fabricação 
e montagem de estruturas metálicas 
para o projeto, além de capacitação de 
agricultores familiares. Disponibilidade 
para viagens. 

05 
Profissional Técnico de 
Nível Médio (40 h) – 
Edificações. 

02 vagas, sendo: 
01: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa; 
01: Patos. 

Profissional técnico de nível 
médio em Edificações, com 
experiência de, no mínimo, 
2 anos.  

Experiência com atividades 
profissionais em uma ou mais das 
seguintes áreas: construções rurais de 
cimento e ferrocimento, construção 
de tanques e cisternas de placas; 
construções de concreto. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Integrar equipe para projeto, fabricação 
e montagem de construções rurais em 
cimento e ferrocimento, além de 
capacitação de agricultores familiares. 
Disponibilidade para viagens. 

06 
Profissional Técnico de 
Nível Médio (40 h) – 
Eletrônica. 

01 vaga: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa. 

Profissional técnico de nível 
médio em Eletrônica, com 
experiência de, no mínimo, 
2 anos.  

Experiência com atividades 
profissionais em uma ou mais das 
seguintes áreas: projeto, montagem e 
testes de circuitos eletrônicos; 
manutenção corretiva de placas 
eletrônicas; instalação de 
equipamentos eletrônicos. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Integrar equipe para instalação e 
manutenção de equipamentos 
eletroeletrônicos para o projeto. 
Disponibilidade para viagens. 

07 
Profissional de Nível 
Superior (40 h) -  
ATER. 

02 vagas, sendo: 
01: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa; 
01: Patos. 

Profissional graduado em 
qualquer área do 
conhecimento, com 
experiência de, no mínimo, 
2 anos. 

Experiência com assistência técnica e 
extensão rural em assentamentos da 
reforma agrária ou comunidades 
rurais. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Integrar equipe para implantação de 
tecnologias sociais em comunidades 
rurais. Disponibilidade para viagens. 

08 
Profissional de Nível 
Superior (40 h) -  
Dessalinização. 

02 vagas, sendo: 
01: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa; 
01: Picuí. 

Profissional graduado em 
qualquer área do 
conhecimento, com 
experiência de, no mínimo, 
2 anos. 

Experiência com projeto, instalação, 
operação e manutenção de 
dessalinizadores por osmose reversa. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Integrar equipe para implantação de 
dessalinizadores em comunidades 
rurais. Disponibilidade para viagens. 

09 
Profissional de Nível 
Superior (20 h) - 
Dessalinização. 

02 vagas, sendo: 
01: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa; 
01: Patos. 

Profissional graduado em 
qualquer área do 
conhecimento, com 
experiência de, no mínimo, 
2 anos. 

Experiência com projeto, instalação, 
operação e manutenção de 
dessalinizadores por osmose reversa. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Integrar equipe para implantação de 
dessalinizadores em comunidades 
rurais. Disponibilidade para viagens. 

10 
Profissional de Nível 
Superior (40 h) -  
Poços. 

01 vaga: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa. 

Profissional graduado em 
qualquer área do 
conhecimento, com 

Experiência com perfuração, 
operação e manutenção de poços de 
água. Desejável experiência com 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 

Integrar equipe avaliação de situação e 
recuperação de poços de água, 
especialmente na região semiárida. 
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experiência de, no mínimo, 
2 anos. 

poços no semiárido. limitada a 100 
pontos. 

Disponibilidade para viagens. 

 
Meta 3 
ID Função Vagas/Local(is) Requisitos Experiência considerada Pontuação* Descrição do serviço 

11 
Profissional de Nível 
Superior (40 h) – 
Fotógrafo. 

01 vaga: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa. 

Profissional de nível 
superior – Fotógrafo.  

Registro profissional no MTE/CBO 
como fotógrafo, cinegrafista ou 
repórter fotográfico. 

30 pontos. 

Serviço de gravação e edição de áudio 
e vídeo para mídias de divulgação nas 
visitas técnicas e de intercâmbio 
nacionais ou internacionais. Preparação 
de portfólios digitais, suporte na 
elaboração de material visual para 
registro de experiências e produção de 
vídeos curtos e material visual para 
divulgação e alimentação do banco de 
dados sobre experiências exitosas em 
produção e comercialização na 
agricultura familiar. Disponibilidade 
para viagens. 

Experiência em desenvolvimento de 
projetos de PDI ou extensão com 
fotografia ou filmagem. 

5 pontos por 
projeto. 

 

Experiência profissional em 
participação de eventos nacionais de 
fotografia ou filmagem. 

10 pontos por 
evento. 

Experiência profissional com 
fotografia ou filmagem. 

10 pontos por ano. 

Pós-Graduação stricto-sensu na área 
de Fotografia. 

20 pontos. 

Pós-Graduação lato-sensu na área 
de Fotografia. 

15 pontos. 

Graduação na área de Fotografia ou 
Design Gráfico. 

10 pontos. 

Palestra ou workshop em fotografia 
ou vídeo. 

5 pontos por evento. 

Participação em cursos e congressos 
de fotografia ou vídeo. 

5 pontos por 
certificado. 

*Somatório total limitado a 100 pontos. 
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Meta 4 
ID Função Vagas/Local(is) Requisitos Experiência considerada Pontuação Descrição do serviço 

12 

Profissional de Nível 
Superior (40 h) - 
Comunicação Social. 
 

01 vaga: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa. 

Profissional de nível 
superior, graduação em 
Comunicação Social com 
Habilitação em Jornalismo 
ou Relações Públicas. 

Experiência em publicidade, 
formatação, estruturação, montagem, 
acompanhamento, articulação e 
organização de eventos e feiras. 

15 pontos por ano, 
limitada a 100 
pontos. 

Integrar equipe para implementação de 
feiras de comercialização de produtos 
agrícolas. Disponibilidade para 
viagens. 

13 
Profissional de Nível 
Superior (40 h) – 
Administração. 

01 vaga: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa. 

Profissional de nível 
superior, Administração. 

Experiência em atividades de 
gestão, na elaboração de relatórios, 
atas, processo de compras e 
contratação de serviços, elaboração 
de documentos oficiais e prestação 
de contas.  

10 pontos por ano, 
limitada a 100 
pontos. 

Integrar equipe para implementação de 
feiras de comercialização de produtos 
agrícolas. Disponibilidade para 
viagens. 

14 

Profissional de Nível 
Superior (40 h) - 
Design de Interiores ou 
Arquitetura. 
 

01 vaga: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa. 

Profissional de nível 
superior, Design de 
Interiores ou Arquitetura.  

Experiência em organização de 
eventos/feiras, criação de layout dos 
estandes conforme produtos e 
localidades, bem como 
ambientação, respeitando a proposta 
de cada evento/feira e da região.  

5 pontos ano, 
limitada a 100 

pontos. 

Integrar equipe para implementação de 
feiras de comercialização de produtos 
agrícolas. Disponibilidade para 
viagens. 

15 

Profissional de Nível 
Superior (40 h) - 
Design Gráfico. 
 

01 vaga: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa. 

Profissional de nível 
superior, Design Gráfico. 

Experiência em produção visual de 
eventos/feiras, com ações voltadas à 
criação de desenho gráfico de 
identificação visual do evento/feira, 
respeitando a proposta e as 
especificidades da região e dos 
produtos. 

 

5 pontos por evento, 
limitada a 100 

pontos. 

Auxiliar os/as agricultores/as no 
aperfeiçoamento da marca do seu 
produto. Acompanhar, juntamente com 
os demais profissionais da equipe, o 
processo de montagem e adequação 
dos espaços de acordo com o 
local/região de realização de cada feira. 
Disponibilidade para viagens. 
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Meta 5 

ID Função Vagas/Local(is) Requisitos Experiência considerada Pontuação Descrição do serviço 

16 
Profissional de Nível 
Superior (40 h) – 
Turismo. 

01 vaga: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa. 

Profissional graduado (nível 
superior) em Turismo 
(bacharelado). 

Experiência profissional na 
organização de eventos. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Planejamento, organização e 
implantação de seminário final 
internacional; organização de logística 
para o evento (cronograma de 
atividades, de viagens, visitas técnicas, 
programação); organização da estrutura 
física do evento (espaço para auditório, 
salas para comunicações, oficinas e 
espaço para a feira com stands); 
recebimento e organização de material 
de expediente; organização de traslado 
nacional e internacional; contratação e 
organização de cabine de tradução; 
contratação e organização do coffee 
break; organização do cerimonial; 
garantia de acessibilidade, 
credenciamento no evento. 
Disponibilidade para viagens. 

17 

Profissional de Nível 
Superior (20 h) – 
Comunicação Social 
ou Administração. 

01 vaga: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa. 

Profissional graduado (nível 
superior) em Comunicação 
Social ou em 
Administração.  

Experiência profissional na 
organização de eventos. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Criação da identidade visual do evento 
e de material de divulgação para o 
evento; elaboração e divulgação 
utilizando flyers e folders; divulgação 
do evento; contratação, gerenciamento 
de inscrições online; promoção da 
divulgação do evento em meios 
vigentes (rádio, TV, jornais, mídias 
sociais, websites); redação e promoção 
da divulgação utilizando releases; 
auxílio na comunicação entre as 
equipes participantes do evento. 
Disponibilidade para viagens. 

18 
Profissional de Nível 
Superior (20 h) - 
Design Gráfico. 

01 vaga: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa. 

Profissional de nível 
superior, Design Gráfico. 

Experiência em produção visual de 
eventos, com ações voltadas à 
criação de desenho gráfico de 

5 pontos por 
evento, limitada a 
100 pontos. 

Montar design de site e identidade 
visual do evento.  Disponibilidade para 
viagens. 
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 identificação visual do evento. 

 
 
 
 
Meta 6 
ID Função Vagas/Local(is) Requisitos Experiência considerada Pontuação Descrição do serviço 

19 

Profissional de Nível 
Superior (40 h) - 
Engenharia da 
Computação, ou 
Engenharia Elétrica, ou 
Engenharia Mecânica, 
ou Engenharia 
Mecatrônica.  

04 vagas: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa. 

Graduado em Engenharia da 
Computação, ou Engenharia 
Elétrica, ou Engenharia 
Mecânica, ou Engenharia 
Mecatrônica. 

Experiência em construção de 
veículos não tripulados (drones); 
conhecimento de programação 
avançada, tanto na parte de Front-
End quanto de Back-End; 
experiência em desenvolvimento de 
aplicações para Veículos Aéreos não 
Tripulados (VANT) de asa fixa 
compatíveis com a plataforma 
Ardupilot; experiência em 
desenvolvimento de aplicações para 
sistemas embarcados, de preferência 
para a plataforma Raspberry Pi. 

25 pontos por 
projeto, limitada a 
100 pontos. 

Desenvolver aplicações utilizando 
processamento de imagens e 
geoprocessamento; desenvolver 
aplicações para plataforma Android e de 
aplicações web; desenvolver aplicações 
para drones compatíveis com a 
plataforma Ardupilot; desenvolver 
aplicações para sistemas embarcados 
compatíveis com a plataforma 
Raspberry Pi. Disponibilidade para 
viagens. 

20 

Profissional de Nível 
Superior (40 h) - 
Desenvolvedor de 
Software. 

03 vagas: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa. 

Graduado em qualquer curso 
da área de Computação. 

Experiência em desenvolvimento de 
software para web ou dispositivos 
móveis. Experiência com o 
desenvolvimento de software front-
end utilizando linguagens de 
marcação e script. Experiência com 
metodologias de desenvolvimento e 
gerenciamento ágil. Experiência com 
softwares de controle de versões. 

25 pontos por 
projeto, limitada a 
100 pontos. 

Desenvolver software para web ou 
dispositivos móveis. Disponibilidade 
para viagens. 

21 
Profissional de Nível 
Superior (40 h) – 
Testador de Software 

01 vaga: Região 
Metropolitana de 
João Pessoa. 

Graduado em qualquer curso 
da área de Computação. 

Experiência com o planejamento e 
execução de pelo menos três tipos de 
testes de software, entre os seguintes: 
unidade, aceitação, usabilidade ou 
UX, integração, implantação, 
segurança, performance e regressão. 

25 pontos por 
projeto, limitada a 
100 pontos. 

Executar testes de software. 
Disponibilidade para viagens. 

22 Profissional de Nível 01 vaga: Região Graduado em qualquer curso Experiência em gerenciamento de 25 pontos por Gerenciar projetos de desenvolvimento 
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Superior (40h) - 
Gerente de Projeto de 
Software. 

Metropolitana de 
João Pessoa. 

da área de Computação projetos de software utilizando a 
metodologia ágil Scrum e com 
ferramentas de gerenciamento de 
projetos de software. 

projeto, limitada a 
100 pontos. 

de software. Disponibilidade para 
viagens. 

 
 
Meta 7 
ID Função Vagas/Local(is) Requisitos Experiência considerada Pontuação Descrição do serviço 

23 
Profissional de Nível 
Superior (40 h) - 
Ciências Agrárias. 

03 vagas: Sousa. 
Graduado (nível superior) 
em Engenharia Agronômica 
ou Agroecologia. 

Experiência com atividades 
profissionais em uma ou mais das 
seguintes áreas: levantamento 
socioeconômico de agricultores 
familiares; realização de testes de 
germinação das sementes coletadas; 
levantamento qualitativo e 
quantitativos de sementes crioulas e 
florestais; temas relacionados a 
capacitação a agricultores familiares. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Levantamento socioeconômico das 
culturas regionais; mapeamento dos 
principais bancos de sementes crioulas 
no Estado Paraíba; coleta, 
beneficiamento e acondicionamento das 
sementes crioulas dos bancos de 
sementes; cadastro de nomenclatura 
científica, taxonômica e centros de 
origem das sementes crioulas coletadas; 
realização de testes de germinação das 
sementes coletadas; realização de cursos 
de capacitação para os agricultores 
familiares. Disponibilidade para 
viagens. 

24 
Profissional de Nível 
Superior (40 h) – 
Administração. 

01 vaga: Sousa. 
Graduado (nível superior) 
em Administração. 

Experiência em gestão de pessoas e 
de projetos, e em desenvolvimento de 
trabalhos em comunidades rurais. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Enviar correspondências variadas aos 
integrantes das equipes; preparar e 
encaminhar correspondências 
administrativas; gerenciar e manter as 
redes sociais do projeto; manter 
atualizados os arquivos documentais; 
controlar a demanda de material 
impresso e de consumo; realizar 
assistência e suporte à coordenação 
Geral ou à coordenação da meta a que 
estiver vinculado; realizar apoio 
administrativo; organizar os pagamentos 
dos bolsistas; ajudar a desenvolver 
planilhas, acompanhar e controlar o 
andamento do projeto do Núcleo; 
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elaborar relatórios e demais atividades 
administrativas determinadas pela 
coordenação geral e/ou da meta. 
Disponibilidade para viagens. 

25 
Profissional de Nível 
Superior (40 h) – 
Engenharia Civil. 

01 vaga: Sousa. 
Graduado (nível superior) 
em Engenharia Civil. 

Experiência em planejamento, 
gerenciamento e execução de 
atividades relacionadas a construções 
sustentáveis. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Desenvolver o projeto de construção da 
infraestrutura do Núcleo; realizar 
Estudos de Impacto Ambiental; elaborar 
projetos de captação de águas pluviais e 
de gerenciamento de resíduos; auxiliar 
em processos de obtenção de 
certificação verde; promover ações 
educacionais nos canteiros. 
Disponibilidade para viagens. 

26 

Profissional de Nível 
Superior (40 h) – 
Comunicação Social 
ou Jornalismo. 

01 vaga: Sousa. 
Graduado (nível superior) 
em Comunicação Social ou 
Jornalismo. 

Experiência em redação para jornais, 
mídias sociais, produção de material 
gráfico e eletrônico. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Atuar na comunicação interna, 
gerenciamento da comunicação dos 
profissionais envolvidos no projeto de 
construção e execução do Núcleo, 
utilizando mídias digitais e ferramentas 
tecnológicas; elaborar textos e utilizar 
recursos impressos e digitais para 
apresentar as ações do Núcleo e os 
resultados obtidos. Disponibilidade para 
viagens. 

27 
Profissional de Nível 
Superior (40h) - 
Ciências Sociais. 

01 vaga: Sousa. 
Graduado (nível superior) 
em Geografia ou História 
(bacharelados).  

Experiência em gestão de pessoas e 
projetos de convivência com o 
semiárido e tecnologias sociais para 
áreas/rurais da agricultura familiar. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Desenvolver trabalho de articulação e 
mobilização de comunidades rurais; 
facilitar reuniões e capacitações em 
metodologias participativas; elaborar 
diagnósticos e ou relatórios sobre as 
demandas das comunidades em 
tecnologias sociais de convivência com 
o semiárido. Elaborar documento final 
com dados sistematizados das ações de 
mobilização e formação do núcleo de 
referência em agricultura familiar. 
Disponibilidade para viagens. 

28 
Profissional Técnico de 
Nível Médio (40 h) - 

02 vagas: Sousa. 
Ter concluído Curso 
Técnico de Nível Médio em 

Experiência em manejo sustentável 
de sistemas produtivos agrícola e 

10 pontos por ano 
de experiência 

Planejar, gerenciar e executar atividades 
relacionadas ao manejo sustentável de 
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Agropecuária Agropecuária. pecuários; experiência em extensão 
e/ou pesquisa em comunidades rurais 
e/ou grupos de agricultores 
familiares. 

comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

sistemas agrícolas e pecuários; analisar, 
planejar, executar e monitorar sistemas 
de produção agropecuária, considerando 
os aspectos de sustentabilidade 
econômica, ambiental, social e cultural 
de modo integrado; desenvolver e 
pesquisar o manejo ecológico de 
sistemas de produção rural e da 
agrobiodiversidade. Disponibilidade 
para viagens. 

29 
Profissional Técnico de 
Nível Médio  (40 h) – 
Eletromecânica. 

01 vaga: Sousa. 
Ter concluído Curso 
Técnico de Nível Médio em 
Eletromecânica. 

Experiência em planejamento e 
execução de projetos de energias 
renováveis. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Integrar equipe para construção de 
tecnologias sociais e uso de energias 
renováveis para o projeto do Núcleo de 
Referência. Disponibilidade para 
viagens. 

30 
Profissional Técnico de 
Nível Médio  (40 h) – 
Informática. 

01 vaga: Sousa.  

Ter concluído Curso 
Técnico de Nível Médio em 
Informática, ou em 
Desenvolvimento de 
Sistemas, ou em Informática 
para Internet. 

Experiência em desenvolvimento de 
software para web ou dispositivos 
móveis. Experiência com o 
desenvolvimento de software front-
end utilizando linguagens de 
marcação e script. Experiência com 
metodologias de desenvolvimento e 
gerenciamento ágil. Experiência com 
softwares de gerenciamento de 
versões. 

10 pontos por ano 
de experiência 
comprovada, 
limitada a 100 
pontos. 

Gerenciar bases de dados geradas no 
projeto do Núcleo de Referência; 
desenvolver aplicativos; desenvolver 
site e alimentá-lo com informações 
sobre o Núcleo de Referência. 
Disponibilidade para viagens. 
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3 – DAS RESPONSABILIDADES E COMPROMISSOS  

 
3.1 Respeitar e cumprir todas as disposições do Manual de Operações do Polo de 

Inovação João Pessoa. 
3.2 Prestar fidelidade e clareza nas informações fornecidas na inscrição. 
3.3 Manter atualizadas as informações de cadastro junto ao Polo de Inovação. 
3.4 Participar, presencialmente ou à distância, de reuniões e eventos quando 

requisitado pela direção do Polo de Inovação João Pessoa ou pela Coordenação 
Geral do Projeto.  

3.5 Fornecer, a qualquer tempo, à Coordenação Geral do Projeto ou à Direção do Polo 
de Inovação João Pessoa, informações relativas às atividades de pesquisa, 
desenvolvimento, inovação ou extensão no âmbito do Projeto.  

3.6 Prezar pela moral, respeito, honestidade, transparência, responsabilidade e 
comprometimento no desempenho e na aplicabilidade das ações realizadas no 
âmbito do Projeto. 

3.7 Relatar à Direção do Polo qualquer desvio de conduta dos profissionais, docentes, 
discentes e demais envolvidos nas atividades realizadas no âmbito do Projeto. 

3.8 Garantir o desenvolvimento da totalidade do escopo, no tempo, custo e qualidade 
prevista no plano de trabalho do projeto. 

3.9 Prestar contas de todas as despesas efetuadas durante a vigência do Projeto em 
documento estabelecido pelo Polo de Inovação. 

3.10 Devolver à fonte pagadora, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) 
recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos não 
sejam cumpridos. 

3.11 Cumprir as exigências definidas pelas normas do Polo de Inovação e do IFPB. 
3.12 Cumprir as atividades propostas no Projeto, com dedicação de, no mínimo, 20 

(vinte) horas semanais, de acordo com a vaga pleiteada. 
3.13 Informar à Direção do Polo de Inovação João Pessoa sobre qualquer processo 

de licença, afastamento ou indisponibilidade. 
 

4 – DOS REQUISITOS  
 
4.1.1 O profissional externo ao quadro do IFPB deve ter disponibilidade de carga 

horária para realização das atividades.  
4.1.2 Deve possuir a formação e a experiência exigida nos termos do item 2.1 desta 

Chamada; 
4.1.3 O profissional que for selecionado será contratado pelo regime de prestação de 

serviços, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais ou (20) horas 
semanais, conforme especificação descrita nos Quadros I e II.  

4.1.4 É vedada a participação de servidor público ou empregado público de qualquer 
esfera da Administração Pública, direta ou indireta, bem como de profissional 
que tenha vínculo de parentesco, até o 3º grau, com funcionário das instituições 
partícipes do PROJETO, quais sejam: Instituto Federal da Paraíba (IFPB), 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 
(SEAD), e Fundação de Apoio ao IFPB (FUNETEC-PB). 
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5 - DO PROCESSO SELETIVO 
5.1 A comissão de análise e avaliação das inscrições é composta pelos integrantes do 

Comitê Gestor do Projeto e dos Coordenadores de Metas, designados por portaria. 
5.2 É responsabilidade do candidato buscar as devidas informações com antecedência e 

certificar-se de que o e-mail utilizado para inscrição está em funcionamento. 
5.3 O processo seletivo constará de duas etapas: (i) avaliação curricular e (ii) 

entrevista.  
5.4 Da Avaliação Curricular (NotaAC) 
5.4.1 Para a seleção, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:  

 Declaração de interesse e disponibilidade (Anexo I);  
 Currículo Profissional com documentação comprobatória que poderá ser 

por meio de Carteira Profissional, Contratos de Trabalho ou Certidão e/ou 
Declaração de Tempo de Serviço na respectiva atividade, emitida por 
profissional de empresa ou instituição onde o candidato atuou, passível de 
verificação de autenticidade e legalidade; 

 Declaração, certificado ou diploma de nível superior ou médio emitido pela 
instituição de ensino competente; 

 Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo II); 
 Tabela preenchida com pontuação conforme critérios do Quadro II (Anexo 

III). 
5.4.2 A ausência de qualquer um dos documentos citados no item 5.4.1 tornará a 

inscrição indeferida. 
5.4.3 A avaliação curricular será pontuada de 0 (zero) até 100 (cem) pontos para 

todos os cargos e será contabilizada de acordo com os documentos apresentados 
para atendimento aos critérios estabelecidos no Quadro II – Vagas por Meta.  

 
5.5 Da Entrevista (NotaEn) 
5.5.1 Além da avaliação curricular, será realizada entrevista conforme o cronograma 

da Seção 7. 
5.5.2 A entrevista será conduzida pelos coordenadores da respectiva meta e será 

presencial, no local especificado para a vaga, conforme estabelecido no Quadro 
II. 

5.5.3 O objetivo da entrevista é avaliar a experiência do candidato no(s) tema(s) 
relacionados com as atividades a serem realizadas em cada uma das metas, seu 
grau de comprometimento e capacidade técnica para a consecução das 
atividades propostas. 

5.5.4 Na entrevista, a nota máxima possível do candidato (NotaEn) é 100 (cem) 
pontos.  

5.5.5 A entrevista será realizada nos seguintes moldes: 
Critérios de Julgamento Pontuação Máxima 
Conhecimentos específicos sobre o objeto da meta em questão 40 
Perfil profissional e experiência 30 
Capacidade de trabalhar em equipe 20 
Facilidade de comunicação 10 

 
5.5.6 O não comparecimento à entrevista acarretará na eliminação do candidato. 

 
5.6 Da Nota Final 
5.6.1  A nota final de cada candidato será obtida a partir da seguinte fórmula: 

NF = (NotaAC*4 + NotaEn*6)/10 
onde:  

NF = Nota Final; 
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NotaAC = Pontuação da Avaliação Curricular; 
NotaEn = Pontuação da Entrevista. 

 
5.6.2 Após etapas de avaliação curricular e entrevista, se ocorrer empate, 

prevalecerão, sucessivamente, para efeito de classificação:  
a) Candidato com maior pontuação no item Entrevista;  
b) Candidato com maior pontuação na Avaliação Curricular;  
d) Candidato com maior idade. 

 
 

6 – DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÕES E RECONSIDERAÇÕES  
 
6.1 Para a realização da inscrição, os candidatos devem obedecer aos seguintes 

procedimentos. 
6.1.1 Os candidatos deverão efetivar sua inscrição através do envio da Ficha de 

Inscrição (Anexo II) e de todos os documentos comprobatórios para o 
email contato@polodeinovacao.ifpb.edu.br) onde, no assunto, devem 
constar o número da Chamada 02/2018, a Meta e o identificador da vaga 
conforme o Quadro II. Por Exemplo: Chamada 02/2018 – Meta: 02 – Id da 
Vaga: 04, caso a vaga pretendida seja a de identificador (ID) 04 referente à 
Meta 02.  

6.2 O Polo de Inovação João Pessoa não se responsabiliza por solicitação de inscrição 
não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou por quaisquer outros 
fatores que a impossibilitem. 

6.3 Nos casos em que houver mais de um envio de email referente ao mesmo candidato, 
o Polo de Inovação considerará apenas o último email enviado.  

6.4 Os pedidos de reconsideração devem ser enviados para o e-mail 
(contato@polodeinovacao.ifpb.edu.br) identificando o assunto como “Recurso 
Chamada 02/2018”. 

 
7 – DO CRONOGRAMA PREVISTO 

Evento Período 
Inscrição (contato@polodeinovacao.ifpb.edu.br) 25/10/2018 a 30/10/2018 
Entrevistas 31/10/2018 a 01/11/2018 (08h às 12h; 14h às 18h) 
Divulgação dos resultados (previsão) 07/11/2018 
Interposição de Recursos 08/11/2018  
Resultado Final do Processo (previsão) 10/11/2018 
Assinatura do Termo de Aceite/Compromisso A ser divulgado  
Vigência do Projeto Novembro/2018 a Junho/2019 

Vigência das Metas* 

Meta 1:  8 meses 
Meta 2:  8 meses 
Meta 3:  6 meses 
Meta 4:  8 meses 
Meta 5:  6 meses 
Meta 6:  8 meses 
Meta 7:  8 meses 

Apresentação de Relatório Parcial Março/2019 
Apresentação de Relatório Final Julho/2019 

* A vigência das metas poderá ser alterada conforme o período de vigência de 
execução da TED 09/2018 – SEAD/IFPB. 
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ANEXO I  
 
 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 

Eu, [Nome do profissional], declaro possuir interesse e disponibilidade para atuar no projeto 

de “Agricultura Familiar” do Polo de Inovação João Pessoa na função de [função], 

dedicando-me às atividades estabelecidas nesta Chamada, não havendo, portanto, 

incompatibilidade de horário ou de interesse.   

 

 

Local, data.  
 
 
 

_____________________________________________ 
Nome do Servidor 
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 
 
I- DADOS DA SUBMISSÃO  
Chamada: 02/2018  
 
Meta:  
 
Id da função pleiteada:  
 
II- DADOS DO(A) CANDIDATO(A)    
Nome Completo: 
  

CPF: 
 

Profissão:  RG: 
 

Endereço: 
 
Telefone: Celular: 

    
E-mail: 
 
 
 
 
 
 
_________________, ___/___/______                  
 
    
 
 

_________________________________ 
(Assinatura do(a) Candidato(a)) 
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ANEXO III 
 

Tabela de Pontuação 
(Preencher conforme critérios definidos no Quadro II) 

 
Meta:          
Id da Vaga:       Função:  
Ite
m 

Critério 
Pontos 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Pontuação Total:  

 
 


