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Edital 003/2014 - Seleção de Profissionais Núcleo de Extensão 

Produtiva e Inovação 

 

 

A URI Câmpus Santiago firmou convênio com a Agência Gaúcha de 

Desenvolvimento e Promoção do Investimento – AGDI, para realização do 

Projeto de Extensão Produtiva e Inovação – PEPI, através da implantação do 

Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação, para a região do COREDE do Vale do 

Jaguari. 

 

 

1. DO OBJETO 

O objeto do presente Edital é a contratação, por tempo determinado, de 

profissional capacitado a prestar assessoria ou capacitação empresarial ao 

NÚCLEO DE EXTENSÃO PRODUTIVA E INOVAÇÃO, por meio da utilização 

de técnicas e métodos voltados à modernização e qualificação, através de 

inovações técnicas, gerenciais e tecnológicas, das empresas e cooperativas, 

fortalecendo a articulação socioeconômica, garantindo o aumento da eficácia 

e agregação de valor no âmbito das cadeias e arranjos produtivos locais.  

Dessa forma, para dar andamento ao projeto, a URI Câmpus Santiago, em 

parceria com a AGDI, vem a público abrir o presente edital para contratação 05 

(cinco) Extensionistas para atuar como consultor organizacional nas empresas 

localizadas no Vale do Jaguari e Fronteira-Oeste. 

 

 

2. DAS OBRIGAÇÕES  

A participação na presente seleção implica para o candidato: 

a) aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e 

condições constantes neste Edital; 

b) observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor; e 

c) responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

 

 

3. DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CARGOS 

Cargo: Extensionista 

Vaga: 05 (cinco) 

Carga horária semanal: 40 (quarenta) horas ou conforme necessidade da 

URI Câmpus Santiago.  

Salário: valor bruto de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para 40 

(quarenta) horas semanais. 

 



 

 

 

 

4. REQUISITOS MÍNIMOS E OBRIGATÓRIOS DOS CANDIDATOS 

5.1 Formação do candidato: curso superior completo ou pós-graduação em 

Administração, Administração com Habilitação em Comércio Exterior, 

Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia da 

Produção ou Logística. 

 

 

5.2  Experiência Profissional: experiência empresarial em organizações  

industriais, como parte do corpo funcional da empresa ou como assessor 

ou consultor em processos produtivos e inovadores e/ou com experiência 

em áreas afins. 

 

 

5.3 Outros: 

5.3.1 Conhecimento da realidade econômica do Vale do Jaguari e 

Fronteira-Oeste de nosso Estado, das demandas regionais, 

bem como da cadeia produtiva característica da região em 

evidência. 

5.3.2 Os candidatos não devem ter vínculo empregatício em outro 

local. 

5.3.3 Os candidatos devem dispor de veículo segurado, com cobertura 

pessoal e contra terceiros com objetivo de realizar visitas às 

empresas em região a ser definida. Cabe esclarecer que haverá 

ressarcimento de combustível por parte da URI Câmpus 

Santiago, de acordo com o valor acordado.  

5.3.4 Os Candidatos precisam dispor de notebook próprio para 

realização de atividades com internet 3G. Possuir também de 

CNH categoria B ou superior, compatível com as características 

do veículo. 

 

 

Fase I: Inscrição: interessados deverão deixar documentos elencados abaixo 

no setor de Recursos Humanos, até o dia 21 de março de 2014: 

1. Currículo Vitae documentado (contendo cópia de diploma, número de 

telefone e e-mail); 

2. Cópia de identidade; 

3. Cópia de comprovante de endereço residencial; 

4. Cópia da CNH. 

 

Fase II: Análise curricular, conforme Anexo B (caráter eliminatório, sendo que 

somente os melhores classificado seão qualificados para a fase III); 

 

Fase III: Entrevista individual (caráter classificatório) e prova de redação, em 

data a ser marcada; 

 

 


