
      

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DOMESTICAS  

INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES - INCUBACOOP 

 

EDITAL DE SELEÇAO DE ESTAGIARIOS 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares seleciona estagiários para trabalhar em 

processos de acompanhamento de iniciativas econômico-solidárias em contextos urbanos e rurais. 

Os candidatos selecionados terão bolsa de 12 meses pelo CNPq. 

Se você tem o perfil abaixo, venha participar do processo seletivo: 

• Gosta de trabalhar em equipe; 

• Tem senso de responsabilidade; 

• Gosta de desafios; 

• Busca um processo de construção do conhecimento a partir do diálogo de saberes com 

grupos populares;  

• Quer trabalhar com agroecologia e economia solidária; 

• Possui disponibilidade de 20 horas semanais para dedicar à Incubadora; 

Observe o quadro de vagas abaixo e veja se você tem o perfil especifico das vagas disponíveis no link: 

http://cnpq.br/apresentacao13/ , lembrando que não é possível o acúmulo de bolsas.  

Tipo de bolsa/Valor Perfil N° de 
vagas 

EXP C / CNPq 
(R$ 1.100,00) 

- Curso técnico em agroecologia + nível superior em qualquer área 
- Experiência desejada de acompanhamentos de agricultores em processos de 
transição agroecológica 
- Disponibilidade para morar em Bonito-PE e para reuniões em Recife  
- Carteira de Habilitação A e B (moto) 

01 

EXP C / CNPq 
(R$ 1.100,00) 

- Curso superior em qualquer área 
- Experiência desejada em projetos de extensão, se em agroecologia, 
cooperativismo ou economia solidária serão mais valorizados; 
- Disponibilidade para viagens eventuais para o interior  

01 

ATP / CNPq 
(R$ 400,00) 

- Cursando graduação em qualquer área da UFRPE; 
- Experiência desejada em projetos de extensão, se em agroecologia ou economia 
solidária serão mais valorizados; 
- Disponibilidade para viagens eventuais para o interior 
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http://cnpq.br/apresentacao13/


Inscrições e processo seletivo:  

1  Preencha o formulário online no link:    https://goo.gl/forms/DUiT7j5YhsVaoWei2 

2 Enviar o currículo lattes para incubacoopufrpe2@gmail.com 

3 Divulgação dos resultados na página da UFRPE e nos e-mails dos candidatos.  

4 Compareça à entrevista caso seu nome seja pré-selecionado 

 Local: INCUBACOOP/UFRPE no prédio do PAPE (ao lado da quadra coberta da Educação Física) 

Documentos necessários no ato da entrevista: RG, CPF 

5 Cronograma de atividades da seleção 

Período de Inscrição De 31 de Janeiro à 9 de Fevereiro de 2018 

Divulgação dos Candidatos 
selecionados para a Entrevista 

Dia 19 de Fevereiro de 2018 

Realização das Entrevistas Dia 20 de Fevereiro de 2018 

Divulgação do Resultado  Dia 20 de Fevereiro de 2018 

Início das Atividades do Projeto (*) Dia 23 de Fevereiro de 2018 

(*) Participação no planejamento da incubadora na cidade de Bonito-PE nos dias 23, 24 e 25 de 

fevereiro 

 

Maiores informações: 

33206585 

991966262 (whatsapp) 

Professora Ana Dubeux (coordenadora da seleção) 

 

https://goo.gl/forms/DUiT7j5YhsVaoWei2

