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 CHCHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 - AMADA PÚBLICA Nº 01/2022 - SELEÇÃO DE BOLSISTA SELEÇÃO DE BOLSISTA 

1. CONTEXTO DA CHAMADA

O Núcleo de Estudos e Pesquisa em Agroecologia e Agroecossistemas (NEPAA) em parceria com a
Prefeitura Municipal de Goiás, o Coletivo Recicla Goiás e a Cooperativa Recicla Tudo, tornam pública a
seleção de 01 bolsista para atuar em processo de educação ambiental para a gestão de resíduos sólidos e
orgânicos recicláveis no município de Goiás/GO. 

O processo reúne diferentes saberes e áreas do conhecimento para desenvolver campanhas de
sensibilização e educação ambiental sobre a destinação e reciclagem de resíduos sólidos e orgânicos por
meio de espaços de formação e troca junto às diferentes escolas e instituições de ensino, pesquisa e
extensão que atuam no município. As ações previstas pretendem contribuir com o fortalecimento da
cooperativa Recicla Tudo e com a construção do plano municipal de resíduos sólidos, ampliando a
qualidade ambiental e, portanto, as condições de vida da população vilaboense.

2. DESCRIÇÃO DO TRABALHO

Atuar como agente mobilizador da campanha de sensibilização ambiental para a separação e
destinação de resíduos recicláveis no município de Goiás/GO;

Conduzir as oficinas de compostagem nas escolas municipais, estaduais, particulares e instituições
de ensino técnico e superior do município de Goiás/GO; 

Acompanhar as oficinas de reciclagem na escolas municipais e estaduais.

3. REQUISITOS

estar regularmente matriculado no curso de Bacharelado em Agronomia com Ênfase em
Agroecologia do IFG/Cidade de Goiás;

Possuir a carga horária de 20 horas semanais disponíveis para atuação junto à secretaria de meio
ambiente;

Possui cadastro cadastro no IEL - Agência de Integração (https://sne.iel.org.br/sne/).

4. REMUNERAÇÃO

O/A estudante aprovado/a será contratado/a como estagiário/a junto à Prefeitura Municipal de Goiás e
receberá uma bolsa no valor de R$700,00.

5. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas por e-mail e mediante envio de carta de intenções. Para se inscrever os/as
estudantes devem enviar no corpo do e-mail sua identificação (nome, CPF, curso e instituição, ano de
ingresso e período/semestre, telefone) e, em anexo, uma carta de intenções (de até três parágrafos)
apresentando seu interesse em participar das atividades descritas, destacando sua experiência na área de
atuação, bem como os principais aprendizados que deseja obter com o desenvolvimento das atividades.
As inscrições devem ser enviadas para o endereço eletrônico (agronomia@ifg.edu.br).

Período de inscrição: de 21/09/2022  até 23/09/2022 às 12h.

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

A seleção será composta por duas etapas, a saber: 1° avaliação da carta de intenções e 2° entrevista. A
primeira etapa consistirá na avaliação das cartas de intenção dos/das inscritos/as. O resultado da primeira
etapa será divulgado até as 19h do dia 26 de setembro de 2022. Serão entrevistados/das somente os/as
estudantes aprovados/as na primeira etapa. A entrevista será realizada no dia 27 de setembro de 2022, os




