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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO CURSO DE AGRONOMIA PARA 

PARTICIPAREM DO PROGRAMA DE PRÁTICA AGRÍCOLA NOS 

SETORES: FRUTICULTURA, LABORATÓRIO DE SOLOS, MECANIZAÇÃO 

AGRÍCOLA, CULTIVO PROTEGIDO, PRODUÇÃO VEGETAL/IRRIGAÇÃO, 

NO PERÍODO DE  03/08/2020 a 04/12/2020. 

 

1- Inscrições:  
 

Estão abertas as inscrições para a prova de seleção de alunos para 

participarem do programa de prática agrícola nos diferentes setores do Campus 

Universitário da FAEF. As inscrições para o Programa de Prática Agrícola ocorrerão 

de 27/07/2020 a 29/07/2020 e a seleção por meio da análise do histórico escolar e 

entrevista. 

Poderão se inscrever, na secretaria geral, o aluno devidamente matriculado, 

mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$ 38,00, os alunos de graduação do 

Curso de Agronomia da FAEF, apresentando no ato da inscrição o comprovante de 

pagamento da taxa. 

Serão classificados os alunos que apresentarem melhor desempenho 

durante a seleção e de acordo com o número de vagas. A seleção ocorrerá através 

da média geral das notas do histórico escolar e entrevista do aluno, sendo assim, os 

alunos que tiverem melhor desempenho de acordo com o número de vagas 

disponíveis.  

O graduando poderá concorrer em apenas uma vaga dos diferentes setores 

disponíveis, sendo estes: SETOR DE FRUTICULTURA, LABORATÓRIO DE SOLOS, 

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA/IRRIGAÇÃO, CULTIVO PROTEGIDO E PRODUÇÃO 

VEGETAL. Para obtenção da declaração de participação no programa o aluno deverá 

entregar junto com os documentos o relatório final do programa e a ficha de frequência 

de participação. 

 

2 - Vagas:  

Será oferecido um total de 15 vagas divididas segundo os setores, a saber: 02 

vagas para o setor de fruticultura, 03 vagas para o laboratório de solos, 02 vagas para 

o setor de mecanização agrícola e irrigação, 05 vagas para o cultivo protegido e 03 

vagas para a produção vegetal. 
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3 - Seleção: 

A seleção ocorrerá por meio da análise do Histórico Escolar e Entrevista 

ocorrerá no dia 30 de julho às 14h00. 

 

4- Divulgação da lista de aprovados: 

 A lista dos alunos aprovados para participarem do programa será divulgada no 

dia 31 de julho de 2020 em edital afixado nos principais murais da Instituição, rede 

social ou pelo telefone (14) 3407-8000. 

  

5- Disposições Gerais:  

A resolução de possíveis questões é de inteira responsabilidade da Direção da 

FAEF e Coordenação do curso de Agronomia. 

Não haverá vaga remanescente. 

O aluno selecionado terá 3 dias úteis, a partir da divulgação, para providenciar 

as documentações referentes ao ingresso ao estágio (apólice do seguro de vida; ficha 

de solicitação e termo de compromisso). 

 

 

 

__________________________        ___________________________

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Rogério Zanarde Barbosa 

Coordenador do Curso de Agronomia da FAEF 
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