
 

 

Edital 04/2018 

 

Processo Seletivo Docente - Agronomia 

 

A Diretoria Geral da Associação Prudentina de 
Educação e Cultura – APEC, mantenedora da 
Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, no uso de 
suas atribuições, 

 

 

Faz saber que estão abertas as inscrições para Processo Seletivo de 01 (uma) 

vaga para Docente Pesquisador Permanente do Programa de Pós-Graduação em 

Agronomia (PPGA) e no Curso de Graduação em Agronomia. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1 – As inscrições estarão abertas no período de 05 de setembro a 01 de outubro de 

2018, observando informações do Item 1.4; 

1.2 – Podem inscrever-se profissionais graduados em Agronomia, portadores do título de 

Doutor em Agronomia ou áreas correlatas, possuir produção intelectual qualificada, em 

especial artigos científicos publicados em revistas acima do Estrato B1.  

1.2.1 – Os interessados que não apresentarem os requisitos necessários, de acordo 

com o Item 1.1, serão desclassificados. 

1.3 – Para efetuar a inscrição, são necessários os seguintes documentos: 

 Currículo Lattes atualizado (03 cópias, referente à produção técnico-científica dos 

últimos 04 anos); 

 Cópia autenticada dos diplomas de graduação, mestrado e doutorado; 

 Proposta de Projeto de Pesquisa vinculada às temáticas das Linhas: 1 - Fisiologia e 

Tecnologia da Produção Vegetal; 2 - Solos e Nutrição de Plantas - (03 cópias); 

Linha de Pesquisa I - FISIOLOGIA E TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO VEGETAL 

Descrição: Esta linha compreende o estudo das variáveis fisiológicas e ambientais 

envolvidas na produção vegetal, efeitos sobre a planta e seus produtos. 

Linha de Pesquisa II - SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS 



 

 

Descrição: Esta linha compreende pesquisas envolvendo o desempenho de culturas 

agrícolas com relação ao manejo da qualidade química, física e biológica de solo, 

dentro de fundamentos conservacionistas de recursos ambientais. 

→ O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara e resumida, 

ocupando, no máximo, 20 páginas digitadas em espaço duplo: 

 Indicação da Linha de Pesquisa a que o Projeto se vincula; 

 Resumo (máximo 20 linhas); 

 Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia fundamental; 

 Objetivos; 

 Plano de trabalho e cronograma de sua execução; 

 Material e métodos; 

 Forma de análise dos resultados. 

 Documentos pessoais: RG e CPF (cópias); 

 Formalização da inscrição por requerimento, disponível no site do PPGA, dirigido à 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, com indicação de 

endereço, telefones, e-mail (modelo padrão). 

1.4 – Os documentos deverão ser entregues na Secretaria do Programa pessoalmente ou 

por correio, via Sedex (ver endereço no Anexo 1); 

1.4.1 – Nos casos de entrega de documentos via correio (Sedex), a postagem deverá 

ser feita até, no máximo, dia 26 de setembro de 2018.  

1.5 – Os candidatos que não seguirem às orientações dos Itens 1.3 e 1.4 serão 

desclassificados.   

 

2. DA SELEÇÃO 

 

O Processo Seletivo será constituído pelas seguintes etapas: 

 1ª etapa: Eliminatória 

Avaliação da documentação comprobatória e do Currículo Lattes; 

 2ª etapa: Classificatória 

Análise da Proposta da Pesquisa, Aula (40 minutos) e Entrevista. 

Os temas da aula serão divulgados por e-mail, conforme o cronograma do Item 3. 

 

http://www.unoeste.br/content/documentos/2018/modelo-padrao-agronomia.pdf


 

 

3. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES DATAS 

Inscrição e entrega de documentos* 05/09/2018 a 01/10/2018 

Divulgação dos classificados para a 2ª etapa 05/10/2018 

Divulgação dos temas para a aula 09/10/2018 

Sorteio do tema da aula 15/10/2018 

Apresentação da proposta de pesquisa; Aula expositiva 16/10/2018 

Divulgação do resultado 23/10/2018 

*Nos casos de entrega de documentos via correio (Sedex), a postagem deverá ser feita até, no 

máximo, dia 26 de setembro de 2018. 

 

4. DO RESULTADO FINAL 

 

O resultado final será divulgado no dia 23 de outubro de 2018, no site do Programa 

de Pós-Graduação em Agronomia (PPGA) da UNOESTE. 

 

5. DA CONTRATAÇÃO  

 

Regime de trabalho: CLT 30 horas semanais, com atividades de ensino, pesquisa e 

orientação no curso de Graduação em Agronomia e no PPGA da UNOESTE.  

A contratação será realizada de acordo com as exigências da Instituição, nas 

épocas e prazos determinados pela mesma. 

 

6. CONTATO 

 

Para mais informações, entre em contato por e-mail: programa.agro@unoeste.br 

ou keid@unoeste.br, ou pelo telefone: (18) 3229-3264. 
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ANEXO 1 

 

Endereço para correspondência:  

 

Universidade do Oeste Paulista – Unoeste  

Programa de Pós-Graduação em Agronomia  

Campus II, Bloco B2 

Rodovia Raposo Tavares, km 572  

Bairro Limoeiro Presidente Prudente – SP  

CEP 19067-175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Prudente 

Setembro / 2018 


