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UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 
ÁREA EXPERIMENTAL 
EDITAL Nº 50/2015 

 
Processo Seletivo Simplificado para a Seleção de Estagiário da Área Experimental da Universidade 

de Cruz Alta 
 

O Coordenador, Professor MSc. Mauricio Paulo Batistella Pasini, no uso das suas atribuições, comunica a 
abertura de processo seletivo simplificado para o cargo abaixo relacionado: 
 
1. Do cargo e da carga horária: Estagiário da Área Experimental: 06 (seis) vagas: 02 (duas) vagas de 20 
(duas) horas semanais, totalizando 480 (quatrocentas e oitenta) horas, 02 (duas) vagas de 12 (doze) horas 
semanais, totalizando 288 (duzentas e oitenta e oito) horas e 02 (duas) vagas de 8 (horas) horas semanais, 
totalizando 192 (cento e noventa e duas) horas. 
2. Da descrição do objeto: Atuação na área de ciência do solo, defesa fitossanitária e fitotecnia. 
3. Da vigência e do início do estágio: 23 de novembro de 2015 a 09 de maio de 2015, totalizando 24 
semanas (cabendo renovação de mais 24 semanas). 
4. Dos requisitos: alunos regularmente matriculados a partir do terceiro e até o oitavo semestre do Curso de 
Agronomia da Universidade de Cruz Alta, com conhecimentos em agrometeorologia, botânica, fisiologia vegetal, 
pedologia, entomologia, experimentação agrícola e topografia. 
5. Da descrição sumária das atribuições do estagiário: atividades de implantação, condução e avaliação 
de experimentos, execução de tratos culturais, auxílio na regulagem e manutenção de máquinas e 
equipamentos, organização de eventos, manutenção e preservação da área experimental. 
6. Da Natureza, da remuneração e do vínculo empregatício: estágio curricular não obrigatório sem 
remuneração e que não gera, sob qualquer pretexto, vínculo empregatício com a Fundação Universidade de Cruz 
Alta. Eventualmente, a critério das entidades parceiras, poderá haver bolsa remunerada de estágio. 
7. Dos critérios de seleção: avaliação da carga horária desenvolvida no Curso: peso 3,0 (três); avaliação do 
histórico escolar: peso 3,0 (três); entrevista pessoal: peso 4,0 (quatro). 
8. Da Comissão de Avaliação: A Comissão de Avaliação será composta pelo Coordenador da Área 
Experimental e 02 (dois) docentes do Curso de Agronomia, indicados pelo seu Coordenador. 

9. Das inscrições: As inscrições ocorrerão na secretaria do Centro de Ciências da Saúde e Agrárias – CCSA, em 
horário de expediente, devendo o candidato no ato de inscrição, apresentar os seguintes documentos: ficha de 
inscrição, autorização do responsável legal (no caso de alunos menores de idade), cópia do histórico escolar e 
cópia do comprovante de matrícula atualizados. 
10. Da publicação dos resultados: o resultado final será divulgado no dia 23 de novembro de 2015, nos 
murais do Curso de Agronomia e no site da Unicruz: www.unicruz.edu.br  
11. Das disposições finais: A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito à 
concessão do estágio, ficando a concretização deste ato condicionada à assinatura do Termo de Compromisso de 
Estágio e da observância das disposições legais pertinentes e das disposições institucionais da Fundação e da 
Universidade de Cruz Alta. A inexatidão ou irregularidades de informações, ainda que constatadas 
posteriormente, eliminará o candidato do processo seletivo, declarando-se nulos todos os atos decorrentes da 
sua inscrição. A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-las. 
O presente Edital poderá ser suspenso, prorrogado ou ser objeto de adendos, de acordo com as necessidades da 
Área Experimental da Universidade de Cruz Alta. Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador da Área 
Experimental.  
 

Cruz Alta, 03 de novembro de 2015. 
 
 

Mauricio Paulo Batistella Pasini 
Coordenador da Área Experimental 

 
Registre-se e Publique-se. 
Cruz Alta, 03 de novembro de 2015. 
======================= 
 
Sadi Herrmann 
Secretário-Geral. 
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