Edital de Seleção 08/2013 - Técnico Extensionista para o Projeto Extensão Industrial Exportadora - Núcleo Cascavel-PR
Ref.: Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 17-07/2008 Apex Brasil / Fundação Araucária

Técnico Extensionista para o PEIEx Cascavel
A Fundação Araucária, tendo em vista o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 17-07/2008, celebrado com a Agência de
Promoção de Exportações do Brasil (APEX-BRASIL), torna público o processo de seleção de Técnico Extensionista para atuação
no Núcleo Operacional do PEIEx -Cascavel, conforme especificado abaixo:
Vagas: 01 (uma) vaga.
Valor da bolsa: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) mensais.
Dedicação: 40 horas semanais.
Local de realização das atividades: Cascavel-PR.
Requisitos:
a) Nível Superior completo na área de Ciências Sociais Aplicadas, com Pós-Graduação em Comércio Exterior e áreas correlatas;
b) Experiência profissional em: Consultoria e Assessoria Empresarial e Financeira, comprovada em Carteira de Trabalho e
Previdência Social - CTPS ou documento equivalente por período de no mínimo 01 (um) ano;
c) Conhecimento em projetos de extensão com atividades correlatas a indústria e exportação.
Atividades a serem desenvolvidas: Extensão industrial exportadora para empresas de micro, pequeno e médio porte, propondo
soluções para problemas diagnosticados, com vistas a promover melhorias nos produtos, nos processos e na gestão, implicando
em melhor competitividade das empresas.
Documentos para inscrição: Curriculum Vitae DOCUMENTADO.
Período de inscrição:
a) Via postal: 13/06/13 a 20/06/13 das 08h às 12h e das 14h às 18h, com data limite de postagem até 20/06/13;
b) Pessoalmente: 13/06/13 a 20/06/13 das 08h às 12h e das 14h às 18h.
Critérios de seleção:
a) 1ª etapa “Análise de Curriculum Vitae”: dias 24 e 25/06/2013
(Atenção: a média de corte de classificação para 2ª etapa será de 5,0 pontos);
b) 2ª etapa “Entrevista mediante convocação”, dias 27 e 28/06/2013
(Atenção: serão classificados os candidatos com nota de corte igual ou superior a 6,0 pontos).
Endereço para entrega: “Processo Seletivo 08/2013: Técnico Extensionista para o Núcleo do Peiex Cascavel
Sede da Unioeste
Reitoria: Setor de Protocolo - A/C Lizete Cecília Deimling
Rua Universitária, 1619 – Jd. Universitário – Tel.: (41) 3220-7455
85819-110 – Cascavel –PR
Curitiba, 12 de junho de 2013
José Carlos Gehr
Diretor Administrativo-Financeiro da Fundação Araucária

www.FundacaoAraucaria.org.br

