
 
Ministério da Educação 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Escola Agrícola de Jundiaí 
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PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO PROGRAMA 

DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL AGRÍCOLA 

 
 
 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por intermédio do Diretor da Escola 

Agrícola de Jundiaí, no uso de suas atribuições, torna público o Edital n° 02/2021 com as 

normas e condições para seleção de estudantes ou profissionais recém-egressos de nível 

médio do curso técnico em agropecuária, e estudantes ou profissionais recém-egressos de 

nível superior do curso de engenharia agronômica, para ingresso, na condição de bolsista, 

nos projetos "Residência agrícola em unidades de produção das áreas de olericultura e 

fruticultura como objeto de treinamento profissional para alunos e recém-egressos de cursos 

das ciências agrárias”, e “Difusão de tecnologias no cultivo orgânico de hortaliças e 

assistência técnica para 438 agricultores familiares no sertão, agreste e litoral do Rio Grande 

do Norte" aprovados por meio do Programa de Residência Profissional Agrícola, nos 

termos do edital de chamamento público do MAPA/SAF nº 01/2020. 

 

1. OBJETIVOS DO PROJETO 

1.1 Entre os objetivos dos projetos “Residência agrícola em unidades de produção das 

áreas de olericultura e fruticultura como objeto de treinamento profissional para 

alunos e recém-egressos dos cursos das ciências agrárias” e “Difusão de tecnologias 

no cultivo orgânico de hortaliças e assistência técnica para 438 agricultores familiares 

no sertão, agreste e litoral do Rio Grande do Norte", destacam-se: 

 Promover a inserção de estudantes e recém-egressos de nível médio do curso 

Técnico em Agropecuária, e de nível superior do curso de Engenharia Agronômica, 

para o exercício de atividades no mercado de trabalho através da Residência 

Profissional Agrícola em municípios do Estado do Rio Grande do Norte; 



 Fornecer assistência técnica a agricultores em relação às tecnologias de manejo de 

produção orgânica e convencional nas áreas de olericultura e fruticultura em 

municípios do Estado do Rio Grande do Norte, por parte de estudantes e 

profissionais recém-egressos atuando em projeto de residência agrícola.  

 Desenvolver nos bolsistas residentes o senso de responsabilidade ética e 

profissional, por meio do exercício de atividades específicas relacionadas aos 

projetos objeto deste edital. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1 No presente edital são disponibilizadas 20 (vinte) vagas para bolsistas residentes, 

distribuídas de acordo com o Quadro 1. Poderão concorrer estudantes ou 

profissionais recém-egressos de nível técnico (Técnico em Agropecuária), e 

estudantes ou profissionais recém-egressos de nível superior (Engenharia 

Agronômica). 

2.2 As vagas para as bolsas do projeto serão disponibilizadas nas localidades (polos) 

descritas nos Quadros 1 e 2, abaixo: 

 

2.2.1 Quadro 1.  Localização e número de vagas para estudantes ou profissionais 

recém-egressos de nível técnico no presente edital. 

Projeto: Residência agrícola em unidades de produção das áreas de olericultura e 

fruticultura como objeto de treinamento profissional para alunos e recém-egressos de 

cursos das ciências agrárias. 

Localidade 

(Polo) 

São Gonçalo do 

Amarante/RN 
Jaçanã/RN Macaíba/RN Ipanguaçu/RN 

São Paulo 

do 

Potengi/RN 

Nº de 

vagas 
02 02 02 02 02 

Projeto: Difusão de tecnologias no cultivo orgânico de hortaliças e assistência técnica 

para 438 agricultores familiares no sertão, agreste e litoral do Rio Grande do Norte. 

Localidade 

(Polo) 

São João do 

Sabugi/RN 

Doutor 

Severiano/RN 

Senador Elói 

de 
Guamaré/RN 

São Paulo 

do 



Souza/RN Potengi/RN 

Nº de 

vagas 
1 4 1 2 1 

 

 

2.2.2 Quadro 2.  Localização e número de vagas para estudantes ou profissionais 

recém-egressos de nível superior (Engenheiro Agrônomo) no presente edital. 

Projeto: Difusão de tecnologias no cultivo orgânico de hortaliças e assistência técnica 

para 438 agricultores familiares no sertão, agreste e litoral do Rio Grande do Norte. 

Localidade (Polo) Guamaré/RN 

Nº de vagas 01 

 

2.3  O candidato deverá escolher a localidade (polo) para a qual pretende concorrer à 

vaga disponível, indicando na ficha de inscrição (Anexo I).  O candidato somente 

poderá concorrer à vaga de uma única localidade (polo). 

 

3. VALOR E VIGÊNCIA DA BOLSA 

 

3.1 O valor da bolsa referente ao programa de Residência Agrícola será de R$ 900,00 

(novecentos reais) mensais para os estudantes ou profissionais recém-egressos de 

cursos de nível técnico citados no item 2.1. Para os estudantes ou profissionais 

recém-egressos de cursos de nível superior citados no item 2.1, o valor da bolsa será 

de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

3.2 O presente edital está relacionado apenas ao primeiro ano dos projetos relacionados 

no item 1 deste edital, como parte do custeio do Edital de Chamamento Público do 

MAPA/SAF nº 01/2020. 

3.3 A vigência da bolsa de residência agrícola ocorrerá no período que vai do início da 

contratação do bolsista até o término, previsto para dezembro de 2021, quando se 

encerrará o primeiro ano do projeto.  Não haverá possibilidade de renovação da bolsa 



para o segundo ano do projeto, no âmbito do Programa Residência Profissional 

Agrícola. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 

4.1 Os requisitos mínimos para se candidatar às vagas para bolsista, nos termos deste 

edital, são descritos abaixo: 

 Ter entre 15 e 29 anos de idade; 

 Ser estudante ou recém-egresso do curso Técnico em Agropecuária, para os 

candidatos às vagas de nível médio; 

 Ser estudante ou recém-egresso do curso de Engenharia Agronômica para os 

candidatos às vagas de nível superior; 

 Os estudantes deverão ter cursado todas as disciplinas do curso; 

 Os recém-egressos deverão ter concluído o curso há, no máximo, 24 (vinte e 

quatro) meses; 

 Ter disponibilidade de atuar em carga horária de 40 (quarenta) horas semanais nas 

atividades relativas aos projetos citados no item 1.  

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS 

5.1 Durante a vigência do projeto, serão atribuições mínimas dos bolsistas selecionados 

neste programa: 

 Participar das atividades definidas pelo projeto de Residência Agrícola, objeto 

deste edital, mostrando iniciativa e autonomia na resolução de tarefas relacionadas 

às atividades do projeto; 

 Durante o período de vinculação ao programa de Residência Agrícola, dedicar-se 

integralmente às atividades do projeto como bolsista, em carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais;  

 Informar imediatamente ao coordenador de área qualquer problema no 

recebimento de sua bolsa;  

 Elaborar relatórios parciais e relatório final das atividades desenvolvidas durante o 

plano de ação no projeto, de acordo com o modelo fornecido pelo coordenador 

do projeto;  

 Participar das atividades de avaliação e acompanhamento definidas pelo 

Programa; 



 Não acumular renda ou auferir quaisquer tipos de remuneração ou auxílio, 

inclusive no que concerne a vínculos empregatícios; 

 Os dias de ausência não justificada serão descontados proporcionalmente no valor 

da bolsa do respectivo mês. 

 

5.2 De acordo com o Manual do Programa Residência Profissional Agrícola, vinculado 

ao edital de chamamento público do MAPA/SAF nº 01/2020, será desligado do 

programa o bolsista residente que: 

 Apresentar três ou mais faltas não justificadas em um mês civil;  

 Não obtiver a frequência mínima exigida de 90% (noventa por cento) no Programa 

de residência Profissional Agrícola;  

 Obtiver desempenho insuficiente;  

 Possuir conduta ou praticar ato incompatível com o zelo ou com o padrão 

disciplinar, ou que descumpra qualquer das normas regulamentares dos Órgãos 

Públicos da administração direta e indireta, bem como em entidades privadas 

parceiros. 

 

6. DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO. 

6.1 As inscrições para seleção dos bolsistas de residência agrícola serão realizadas de 

forma gratuita.   

6.2  A inscrição do candidato no presente edital dar-se-á através do preenchimento e 

envio para o e-mail: residenciaagricolaeaj@gmail.com, dos seguintes formulários 

e documentos abaixo:  

6.2.1 Formulário de inscrição (Anexo I); 

6.2.2 Formulário de questões (Anexo II); 

6.2.3 Rendimento acadêmico (histórico escolar); 

6.2.4 Documentação comprobatória. 

 

6.2.5 Para candidatos estudantes que já cursaram todas as disciplinas do curso, a 

documentação comprobatória está discriminada abaixo:  

 Cópia de documento de identidade (RG e CPF); 

 Cópia do comprovante de matrícula do curso atualizado; 

 Cópia do histórico escolar atualizado; 

mailto:residenciaagricolaeaj@gmail.com


 Cópia dos comprovantes de realização de cursos extracurriculares presenciais ou 

online;  

 Cópia dos comprovantes de participação em projetos de extensão; 

 

6.2.6 Para candidatos profissionais recém-egressos, a documentação comprobatória 

está discriminada abaixo:  

 Cópia de documento de identidade (RG e CPF); 

 Cópia do comprovante do histórico escolar; 

 Cópia do diploma do curso realizado;  

 Cópia dos comprovantes de realização de cursos extracurriculares presenciais ou 

online; 

 Cópia dos comprovantes de participação em projetos de extensão; 

 Cópia do comprovante de experiência profissional. 

 

6.3  O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado mediante análise dos 

itens do Quadro 3, segundo os critérios descritos abaixo: 

6.3.1 Análise do histórico escolar do curso. Com relação ao rendimento acadêmico 

(histórico escolar), será determinada a média das notas das disciplinas cursadas 

no curso técnico ou superior realizado pelo candidato.   

6.3.2 O histórico escolar tem caráter eliminatório, e será eliminado do processo 

seletivo o candidato que apresentar nota média inferior a 6,0 neste critério.  

6.3.3 Análise da experiência profissional, projetos de extensão e cursos 

extracurriculares. 

6.3.4 Os itens experiência profissional, projetos de extensão e cursos extracurriculares 

são de caráter classificatório, ou seja, eles servirão para o candidato acrescentar 

pontos no seu currículo, caso possuam. 

6.3.5 Os itens experiência profissional, projetos de extensão e cursos extracurriculares 

somente serão pontuados se estiverem dentro das especificações indicadas no 

Quadro 3, para cada item.   

6.3.6 Análise do formulário de questões (Anexo II).  Com relação ao formulário de 

questões, serão analisadas as respostas apresentadas pelo candidato no 

formulário de questões.  As respostas deverão ser digitadas em fonte Times New 



Roman, nº 12.  Cada questão deve ser respondida com no máximo 10 linhas. O 

candidato que responder fora desse padrão será desclassificado. 

6.3.7 A seleção será realizada exclusivamente mediante análise dos documentos 

enviados pelos candidatos em um único e-mail. 

 

6.3.8 Quadro 3.  Pontuação atribuída aos itens relacionados aos parâmetros 

curriculares.   

Item Especificações Pontuação 

Nota média do histórico 

escolar do curso. 

Disciplinas cursadas no curso do 

candidato 
6 a 10 

Experiência profissional 

Experiência profissional em 

assistência técnica em agricultura 

familiar, associações, cooperativas, 

comunidades e assentamentos 

rurais, empresas públicas ou 

privadas. 

1,0 por mês (máximo 

24 meses) 

Projetos de extensão 

Participação em projetos de 

extensão com agricultura familiar, 

associações, cooperativas, 

comunidades e assentamentos 

rurais, empresas públicas ou 

privadas. 

0,5 por mês (máximo 

24 meses) 

Cursos extracurriculares 

Cursos extracurriculares realizados 

há no máximo 2 anos, na forma 

presencial ou online, na área 

específica do projeto (Agricultura), 

com certificado oficial indicando o 

total de horas. 

0,1 por hora (máximo 

80 horas) 

Formulário de questões 
Questões para o candidato responder 

referente a sua atividade profissional. 
0 a 12 

 

 

6.4 Neste Edital os candidatos concorrerão entre si pelas vagas de cada localidade (polo) 

escolhida por ele no ato da inscrição, e serão selecionados dentro dos critérios 

descritos no item 6.3 deste edital.   

6.5 Apenas no caso excepcional de alguma localidade (polo) não classificar nenhum 

candidato suplente, os candidatos de outras localidades (polos) poderão ser 

convocados, de acordo com a maior nota final obtida entre todos os suplentes, 

calculada pelos critérios estabelecidos no item 6.3. 



6.6 Será eliminado do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o 

candidato que, em qualquer tempo: 

 Não apresentar as devidas comprovações da documentação solicitada na inscrição 

on-line ou em fase posterior quando porventura for solicitado; 

 Cometer falsidade ideológica com prova documental; 

 Utilizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio eletrônico, 

estatístico, visual ou grafológico; 

 Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital; 

 Dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa 

envolvida no Processo Seletivo;  

 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao Processo Seletivo. 

 

6.7 Não serão aceitas inscrições ou entregas de documentações presencialmente ou via 

sistema de correios. 

 

7. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

7.1 O resultado do processo seletivo será divulgado pela coordenação do projeto em 

instrumento próprio de divulgação (https://eaj.ufrn.br).   

7.2 A nota final do candidato será calculada pela soma simples do total das pontuações 

obtidas em cada item indicado no Quadro 3. 

7.3 No resultado final deste edital serão listados os candidatos de acordo com as suas 

notas finais em ordem decrescente, até o limite do número de bolsas para cada 

localidade (polo) indicadas nos Quadros 1 e 2.   

7.4 Também será divulgada uma lista de candidatos classificados como suplentes para 

cada localidade (polo), os quais não obtiveram notas suficientes para a obtenção das 

bolsas.  Estes suplentes poderão ser convocados em caso de desistência ou qualquer 

outro problema com os bolsistas convocados. A lista de suplentes para cada 

localidade (polo) terá até o triplo do número de bolsas do respectivo polo, de acordo 

com os Quadros 1 e 2.    

7.5 Os recursos em relação ao resultado preliminar do processo seletivo publicado 

deverão ser interpostos por meio de formulário preenchido e assinado (anexo III) via 

endereço eletrônico indicado pela coordenação dos projetos 

(residenciaagricolaeaj@gmail.com), com argumentação clara e objetiva, no prazo 

https://eaj.ufrn.br/


indicado no cronograma do processo seletivo constante no item 8.  O recurso deverá 

ser digitado em fonte Times New Roman, nº 12, em no máximo 15 linhas. 

7.6 O resultado final do processo seletivo após os recursos será divulgado pela 

coordenação dos projetos em instrumento próprio de divulgação 

(https://eaj.ufrn.br), expressa em ordem decrescente dos valores das notas finais 

dos candidatos, em cada localidade (polo), conforme o cronograma do processo 

seletivo (item 8). 

7.7 Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou recurso de recurso. 

7.8 O preenchimento das vagas dar-se-á obedecendo à ordem de classificação constante 

em resultado final para as vagas de cada localidade (polo).  

7.9 Os critérios de desempate, caso sejam necessários, em ordem de prioridade, são: 

 Maior valor da pontuação no critério experiência profissional; 

 Maior valor da pontuação no critério projetos de extensão; 

 Maior valor da pontuação no critério histórico escolar; 

 Maior valor da pontuação no critério formulário de questões; 

 Maior valor da pontuação no critério cursos extracurriculares; 

 Maior idade. 

 

8. CRONOGRAMA 

 
 

Etapas do processo de seleção Datas previstas 

Publicação do edital 23/02/2021 

Inscrições 24/02/2021 a 07/03/2021 

Análise dos formulários e documentos comprobatórios 08/03/2021 a 21/03/2021 

Divulgação do resultado do processo seletivo 23/03/2021 

Interposição de recursos ao resultado do processo seletivo  24/03/2021 até 23h:59 



minutos 

Divulgação do resultado final 29/03/2021 

Homologação do resultado final 29/03/2021 

 

 

9. DOS CANCELAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES DE BOLSISTAS 
 

9.1 Em caso do bolsista residente não cumprir as atribuições de sua responsabilidade 

citadas no item 5.1 deste edital, o coordenador do projeto poderá solicitar ao 

MAPA o cancelamento de sua bolsa a qualquer momento. 

9.2 A substituição de novos bolsistas discentes ou profissionais recém-egressos no 

projeto poderá ser efetuada em qualquer momento, mediante solicitação do 

coordenador do projeto, independentemente de editais posteriores, respeitando-se a 

lista de suplentes específica para cada localidade (polo) no presente processo 

seletivo. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

10.1 A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à 

concessão da remuneração, ficando a concretização deste ato condicionada à 

observância das disposições legais pertinentes, bem como da respectiva 

disponibilização financeira, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade 

do processo seletivo.  

10.2 O presente Edital terá validade até dezembro de 2021, a contar da data de publicação 

do resultado final deste Edital. 

10.3   Cabe a Coordenação dos projetos o direito de aproveitar os candidatos de acordo 

com as suas necessidades, na estrita observância da ordem classificatória. 

10.4   É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todas as etapas referentes 

ao Edital, através do site (https://eaj.ufrn.br). 

10.5   São de responsabilidade exclusiva dos candidatos os dados informados e 

documentações disponibilizadas para a seleção.  Na convocação serão solicitados os 

originais e xerox das documentações. 



10.6   Caso o candidato, no ato da inscrição, deixe de enviar por e-mail qualquer um dos 

formulários preenchidos ou documentos comprobatórios requisitados no item 6.3 

citados neste edital, a avaliação do referido candidato ficará impossibilitada, 

tornando-o, automaticamente, desclassificado. 

10.7   Este Edital é destinado à seleção de bolsistas para atuação nos projetos aprovados 

no Programa de Residência Profissional Agrícola, nos termos do Edital de 

chamamento público do MAPA/SAF nº 01/2020. 

10.8   No entanto, a continuidade da função de bolsista ficará a critério da Coordenação 

dos projetos, levando em consideração avaliações contínuas de desempenho e 

disponibilidade orçamentária. 

10.9   Não será aceita complementação/juntada de documentação posteriores às datas 

citadas no item 8 para efeitos de consideração dos resultados. 

10.10   Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação dos projetos de Residência 

Agrícola. 

 

 

Macaíba, 22 de fevereiro de 2021. 

 

IVAN MAX FREIRE DE LACERDA 

Diretor da EAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Nome completo: 

CPF: RG: 

Instituição/Campus: Curso: 

Número de Matrícula (em caso de 

estudante): 

Mês e Ano de conclusão do curso (em 

casa de egresso): 

Data de Nascimento: Idade: 

Telefone/WhatsApp: E-mail: 

Endereço completo: 

Cidade: Estado: 

Localidade (polo) a qual está concorrendo (consultar os Quadros 1 e 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II – FORMULÁRIO DE QUESTÕES 

(questões para o candidato responder referente à sua atividade profissional). 

 

Nome completo:_______________________________________________________ 

Localidade (Polo):______________________________________________________ 

Curso: ________________________________________________ 

 

1) Por que você deseja ser bolsista do projeto de residência agrícola da Escola de Jundiaí 

/UFRN? 

2) Como profissional das ciências agrárias como você pretende melhorar a vida dos 

agricultores familiares envolvidos no projeto? 

3) Que medidas pretende adotar para atrair os agricultores familiares para os trabalhos ou 

novas tecnologias que você pretende desenvolver? 

4) Durante suas atividades profissionais surgiu um problema ou uma dúvida de natureza 

técnica, como você resolveria essa questão? 

5) Durante sua estada na unidade residente surgiu um problema de ordem pessoal (Ex: 

comentários inadequados a seu respeito, desentendimentos com algum agricultor, etc.), como 

você procederia? 

6) Alguns agricultores apresentam resistência à implementação de novas técnicas, o que você 

faria para convencê-los a implantar tais tecnologias em suas propriedades? 

 

OBS: Cada questão deve ser respondida em no máximo 10 linhas, digitadas em fonte 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo III – FORMULÁRIO DE RECURSO 

Nome completo: 

CPF: RG: 

Instituição/Campus: Curso: 

Data de Nascimento: Idade: 

Telefone/WhatsApp: E-mail: 

Endereço completo (Rua, nº, bairro, Cidade e Estado): 

Argumentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data: Assinatura: 

 


