Fundação Empresa
Escola de Engenharia da
UFRGS
EDITAL DE CONTRATAÇÃO– 13/2018
Projeto:
Objeto:

Requisitos de
qualificação:

CONFERENCIA
INTERNACIONAL
ALIMENTOS
SAUDÁVEIS,
SOCIOBIODIVERSIDADE
E
SISTEMAS
AGROALIMENTARES
SUSTENTÁVEIS
Contratação de profissional autônomo para assessoria em produção de
eventos
Qualificação e Experiência Profissional:
 Formação em nível superior, com mestrado, em área que trate sobre
sistemas agroalimentares (Desenvolvimento Rural, Agronegócio,
Administração ou Nutrição)
 Ser aluno de pós-graduação regularmente matriculado na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em área agroalimentar e
afins;
 Experiência em produção de eventos internacionais;
 Conhecimentos de informática.
 Nível avançado de Inglês e Espanhol (fala, compreensão e escrita)


Certidão Negativa da Receita Federal (obrigatório).



Certidão Negativa de Execução Patrimonial do domicílio do
contratado (obrigatório).

Produção de evento internacional sobre sistemas agroalimentares
sustentáveis a ser realizado em setembro de 2018 pela UFRGS.

Descrição do
Serviço Prestado:

Atividades:
*Reuniões com equipe do projeto;
*Viabilização das necessidades estruturais e logísticas para o evento;
*Pesquisas de preço e elaboração de orçamentos para serviços e produtos
necessários;
*Construção da grade de programação
*Orientação para prestadores de serviço;
*Comunicação com palestrantes convidados e viabilização das
necessidades para participação dos mesmos no evento;
*Elaboração de relatórios.
Vaga:
 1 vaga para Porto Alegre.

Nome do
supervisor:
Período de
execução do

Sérgio Schneider
90 dias.
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serviço:
Remuneração:

R$ 7.697,78 (bruto) – Pagamento através de 1 RPA (Recibo de
Pagamento Autônomo)

Forma de
contratação:

Seleção Pública
Cronograma

20/04/2018
20/04/2018 à 27/04/2018

03/05/2018
04/05/2018
04/05/2018 à 09/05/2018

Publicação do edital –
www.feeng.ufrgs.br
Inscrições dos candidatos mediante envio de
currículo para e-mail –
alimentossaudaveis.workshop@gmail.com
Realização das entrevistas
Divulgação do resultado final no site
www.feeng.ufrgs.br
Prazo para interposição de recursos através de
preenchimento do formulário anexo e envio
escaneado e assinado para o email –
licitacoes_feeng@ufrgs.br
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Formulário para interposição de recurso relativo ao Edital 08/2017 para atuar no projeto
“CONFERENCIA INTERNACIONAL ALIMENTOS SAUDÁVEIS,
SOCIOBIODIVERSIDADE E SISTEMAS AGROALIMENTARES SUSTENTÁVEIS”.

Eu,..........................................................................................., portador do documento de
identidade nº.................................para concorrer a uma vaga relativa a xxxxxxxxxxxxxx, a ser
prestado

para

o

projeto

intitulado

“Conferencia

internacional

alimentos

saudáveis,

sociobiodiversidade e sistemas agroalimentares sustentáveis”, apresento o presente recurso:
A decisão objeto de contestação é............................................................................
...................................................................................... (explicitar a decisão que está contestando).
Os

argumentos

com

os

quais

contesto

a

referida

decisão

são:

..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................Para
fundamentar

essa

contestação,

encaminho

anexos

os

seguintes

documentos:

...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Porto Alegre ,......de......................de 2017.

...................................................
Assinatura do candidato

RECEBIDO em......../......./...200........
por..................................................................
(Assinatura e cargo/função do servidor que receber o
recurso)
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