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PROCESSO SELETIVO PARA VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO 

EDITAL/UFU/PROEX/ N°01/2020 PROGRAMA POMAR 

   

Os Coordenadores do Programa de Extensão Pomar da Universidade Federal de Uberlândia tornam 

público o Edital para seleção de acadêmicos (as) de cursos de graduação da Universidade Federal de 

Uberlândia para Voluntariado de Extensão Universitária, mediante os requisitos e critérios abaixo 

estabelecidos.   

   

1. DISPOSIÇÕES GERAIS   

  i.  O processo seletivo está regido por este edital e ocorrerá nas dependências da Universidade  

Federal de Uberlândia e em plataforma online;          

                   ii. O candidato selecionado permanecerá no Programa por, no mínimo, um semestre.   

 

.   

2. OBJETIVO  

O presente Edital tem por objetivo a regulamentação da seleção de acadêmicos dos cursos de 

graduação da Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas, para atuarem junto ao  

programa de Extensão “Pomar”.   

   

2.1 CARACTERÍSTICAS DA (S) VAGA (S)   

   

Para estudantes do(s) 

curso(s)   

Carga Horária   Duração 

voluntariado   

Local das 

atividades   

Engenharia de Alimentos    10 h/semana   Ao menos 06 

meses.   

Campus Patos de 

Minas   

Biotecnologia   10 h/semana   Ao menos 06 

meses.  

Campus Patos de 

Minas   

Engenharia Eletrônica e 

de   

Telecomunicações   

10 h/semana   
Ao menos 06 

meses.  

Campus Patos de 

Minas   
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2.2 PRÉ-REQUISITOS GERAIS   

• Disponibilidade de 10 (dez) horas semanais para atividades do projeto;   

• Compatibilidade horária de acordo com a demanda do setor;   

• Matrícula regular em um dos cursos de graduação do campus Patos de Minas;   

• Responsabilidade e sigilo com os dados manuseados e com as ações internas e externas;   

• Facilidade de comunicação para lidar com o público interno e externo da UFU;   

• Interesse em atividades sociais que visem melhorias locais, regionais, nacionais ou 

mundiais;   

• Valorizar atividades de Extensão como uma das bases da Universidade;   

• Proatividade;   

• Respeito a visões e opiniões diferentes das próprias;   

• Disponibilidade em desenvolver atividades em equipe, levando-se em consideração a 

diversidade religiosa, social, étnica, racial e cultural.   

   

3. CRONOGRAMA   

3.1   Lançamento do Edital   12/03/2020  

3.2   Período para a inscrição dos candidatos   12 a 27/03/2020  

3.3   Seleção: Análise de documentos   30/03/2020  

3.4   Seleção: Dinâmica em grupo   31/03/2020 

3.5   Seleção: Entrevista   01 a 04/04/2020  

3.6   Divulgação dos resultados    05/04/2020  

3.7   Início das atividades, junto ao Coordenador das Ações de Extensão, com o 

preenchimento do Plano de atividades.   

06/04/2020  

   

  

4. INSCRIÇÕES    

  



  

 

 

   

Universidade Federal de Uberlândia programapomar.org   

    

4.1 DATA E CANAL   

i. As inscrições deverão ser realizadas mediante preenchimento do Formulário de Inscrição 

que se encontra no site do Programa Pomar na aba Processo   

Seletivo. O mesmo deverá ser preenchido, até as 23h59 do dia  20 de março de 2020 

através do link: https://www.programapomar.org;   

ii. Após o envio do formulário preenchido, o candidato receberá um e-mail de confirmação 

da inscrição.   

   

4.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS   

• Comprovante de matrícula;   

• Histórico escolar atualizado;   

• Curriculum Vitae;   

• Carta de Intenções (pequeno texto justificando o interesse e a aptidão para o 

preenchimento da vaga);   

   

4.3 DAS VAGAS   

As vagas serão distribuídas nos projetos em execução, e nas diretorias de acordo com o perfil do 

candidato, sendo estes (as):   

   

4.3.1 PROJETOS EM EXECUÇÃO   

• Projeto Transformar (Agroindústria)   

Por meio da parceria entre o Programa Pomar e a Prefeitura Municipal de Patos de Minas, este projeto 

visa a construção de uma agroindústria de transformação de alimentos na Central de Abastecimento da 

cidade (CEASA), para fomentar a distribuição de tecnologia para o campo, diminuir as perdas da cadeia 

produtiva de alimentos e principalmente fornecer oportunidades aos produtores rurais da região de 

processar seus produtos de uma forma econômica e eficaz.   

https://www.programapomar.org/
https://www.programapomar.org/
https://www.programapomar.org/
https://www.programapomar.org/
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• Projeto Origens (Origem do homem do campo)   

O Projeto Origens através do mapeamento dos produtores rurais da região identifica as culturas de 

frutas e hortaliças que estão em atividade e seus potenciais, a possível sucessão familiar nas propriedades 

e as razões do êxodo rural. Com os dados coletados e devidamente tratados é possível fornecer 

qualificações que possibilite viabilizar os seus projetos para obter uma maior renda. O projeto visa 

estimular a permanência do produtor no campo, valorizando as tradições locais e capacitando sobre a 

produção, transformação e comercialização de seus produtos. A percepção de um futuro no campo é de 

vital importância para a sobrevivência da agricultura familiar. O êxito das atividades rurais possibilita 

que a geração seguinte veja no campo um futuro que assegure suas aspirações.    

  

• Projeto Segurança na mesa (Avaliação do uso de defensivos agrícolas)   

A utilização de defensivos agrícolas, por vezes sem controle, pode levar à presença de resíduos em 

altas doses nos alimentos que chegam à mesa dos consumidores refletindo-se na saúde pública ou 

impactar no ambiente. O Pomar busca, por meio de levantamentos no campo, dados sobre utilização, 

atendimento à legislação e avaliação química dos alimentos comercializados, a fim de conhecer qual a 

realidade do uso desses agentes defensivos na região de Patos de Minas.   

   

• Projeto IARA (Inovação e Automação Rural Aplicada)   

A consolidação de Tecnologias Sociais (TS) tem se tornado uma alternativa importante, na 

idealização de mecanismos que mantenham os pequenos agricultores familiares capazes de competir 

com os grandes produtores, investindo em tecnologias de última geração. O projeto tem como objetivo 

ser um facilitador para os pequenos agricultores, avaliando sua atual condição tecnológica e oferecendo 

possíveis soluções com tecnologias de baixo custo e até mesmo inovadora.  

• Projeto Melhorando (Melhoramento genético vegetal)   

As diversidades de culturas agrícolas que são encontradas no Alto Paranaíba nem sempre são das 

melhores qualidades para a nossa região e com isso levam levando a prejuízos que os produtores podem 

nem estar cientes. Deste modo, o projeto Melhorando visa investigar quais os melhores materiais 

genéticos para cultivar espécies comerciais na região de espécies comerciais.  
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4.3.2 DAS DIRETORIAS 

 

• Diretoria Administrativa   

A Diretoria Administrativa é responsável por todas as questões administrativas do Programa Pomar, 

cabe a essa diretoria criar métodos, planejar atividades, organizar o funcionamento dos vários setores 

do Programa além de garantir a perfeita circulação de informações e orientações. Em outras palavras, 

pode-se dizer que ela apoia as operações do programa supervisionando os membros da equipe e 

realizando o planejamento, a organização e a implementação de sistemas administrativos.   

   

• Diretoria de Comunicação   

É de responsabilidade da Diretoria de Comunicação elaborar todo o material digital e gráfico do 

Programa Pomar, como criação de artes, vídeos, padronização de documentos, site e blog.  Tal diretoria 

espera que o membro seja comunicativo, criativo além de ter familiaridade com alguns softwares ou até 

mesmo ter a vontade de aprender a usar os mesmos.    

   

• Diretoria de Finanças   

A Diretoria de Recursos Financeiros tem como perfil gerenciar os cálculos de gastos, desenvolvendo 

normas, processos e procedimentos de finanças. Cabe a essa diretoria planejar, organizar, dirigir e 

controlar as atividades monetárias que o Programa Pomar precisa para se desenvolver cada vez mais, 

além de fixar ações de gerenciamento e desenvolvimento para assegurar as metas estabelecidas afim de 

que cada projeto cresça e tenha um bom aproveitamento utilizando de todos os recursos disponíveis 

dentro do Programa.   

  

• Diretoria de Recursos Humanos   

Está sob as responsabilidades da Diretoria de Recursos Humanos delegar funções e monitorar os 

funcionários, zelar pelas políticas da empresa no cumprimento de suas melhores práticas, garantindo a 

qualidade de seus colaboradores, atuar com foco no planejamento, gestão de carreira e de cargos, 

estruturação de programas de desenvolvimento e treinamento e planos de avaliação de desempenho e de 
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desenvolvimento. Cabe a essa diretoria ajudar os membros a se ajustarem ao Programa Pomar, organizar 

o ambiente de convivência, tentar sanar problemas internos visando as relações externas, organizar os 

integrantes do grupo e capacitar melhores profissionais, visando sempre as melhores condições de 

trabalho para melhores resultados serem alcançados.    

   

5. PROCESSO SELETIVO    

5.1 COMISSÃO AVALIADORA DO PROCESSO SELETIVO   

O processo seletivo de Voluntário de Extensão ficará a cargo de uma Comissão Avaliadora, composta 

por 6 membros vinculados ao Programa Pomar.   

   

5.2 ETAPAS DO PROCESSO   

O processo seletivo será constituído de três etapas: avaliação dos documentos e dos pré-requisitos, 

dinâmica em grupo e entrevista, que tratará do interesse do (a) candidato (a) em questões sociais, 

experiências corporativas e disponibilidade de tempo para atender as atividades do Programa Pomar.   

   

5.3 PERFIL E EXPERIÊNCIA    

Mediante o preenchimento do Formulário Primeiro Processo Seletivo 2020 - Programa Pomar Alto 

Paranaíba disponível no link: https://www.programapomar.org.    

   

5.4 CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO   

i. Falta da documentação necessária;  

ii. Não cumprimento dos prazos descritos no item 

(três).    

   

5.5 DOS APROVADOS   

i. Todas as reuniões e atividades são demandas obrigatórias aos membros do Programa Pomar.   

https://www.programapomar.org/
https://www.programapomar.org/
https://www.programapomar.org/
https://www.programapomar.org/
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6. VOLUNTARIADO   

6.1 DURAÇÃO   

A duração do voluntariado de extensão é de 6 (seis) meses, a partir da assinatura do Termo de 

Compromisso, podendo ser renovada, de acordo com a avaliação de desempenho do voluntário e 

interesse dos coordenadores em caso de continuidade do projeto, formalizada pelo responsável pelo 

setor, por 24 (vinte e quatro) meses no máximo.   

   

6.2 CERTIFICADO   

Ao final do voluntariado, o discente receberá certificado, desde que cumpridas as exigências 

próprias da função neste edital.   

 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO   

i.  O candidato receberá um e-mail informado sua condição de aprovação; 

ii. A lista de aprovados será divulgada ao público na página institucional do Facebook e no 

Instagram do Programa Pomar.   

   

   

8. CONSIDERAÇÕES GERAIS    

i. Ao efetuar a inscrição no processo seletivo, o candidato automaticamente declara ter 

conhecimento pleno do presente edital;   

ii. O candidato não aprovado no processo seletivo poderá solicitar feedback ao Programa   

Pomar através do e-mail: programapomar@gmail.com;   

iii. Casos omissos ou excepcionais serão julgados pelo Programa Pomar.  

  

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS    

Qualquer dúvida sobre o processo seletivo entrar em contato com o Programa Pomar através do email: 

programapomar@gmail.com.   
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__________________________                                         __________________________  

  Leticia Guidi (coordenadora)                                               Daniel Ramos  (coordenador)             

  

  

  

Patos de Minas, 12 de março de 2020.  



 

 

 

    

 


