SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF
CURSO DE AGRONOMIA

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO CURSO DE AGRONOMIA PARA PARTICIPAREM DO
PROGRAMA DE VIVÊNCIA PROFISSIONAL INTERNA NO SETOR DE AGRONOMIA NO
CAMPUS DA FAEF NO PERÍODO DE 21/06/21 a 30/07/2021.
1 - Apresentação
Estão abertas as inscrições para seleção de candidatos para o programa de vivência profissional
da Agronomia no Campus Universitário da FAEF. As atividades do programa serão desenvolvidas no
período diurno.

2 - Inscrições:
Poderão se inscrever, no site www.faef.br/app, mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$
40,00, os alunos de graduação dos Cursos de Agronomia Integral e Noturno da FAEF a partir do 10
período.
No ato da inscrição o aluno deverá anexar comprovante de pagamento, comprovante de matrícula
para o segundo semestre de 2021, comprovante de seguro de vida e currículo para avaliação.
As inscrições para o processo de seleção ocorrerão entre os dias 14/06/21 à 18/06/21 (ATÉ
12h00).

3 - Vagas:
Será oferecido um total de 5 vagas: 3 vagas para o setor Fazenda Escola NOVA FAEF e 2 vagas
para o setor Coração da Terra.

4 - Seleção:
A seleção ocorrerá no dia 18 de junho após as 12h00 por meio de análise de currículo a ser
anexado no momento da inscrição. Os alunos serão selecionados com base na qualidade do currículo
apresentado. A lista dos alunos aprovados será divulgada no dia 19 de junho de 2021 em edital
disponibilizado no site da FAEF ou pelo telefone (14) 3407-8000. A partir da divulgação o aluno
selecionado deverá providenciar junto à coordenação as documentações referentes ao ingresso ao estágio
(ficha de solicitação e termo de compromisso).
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