COLABORAÇÃO INTERNACIONAL
PROJETO COTTON VICTORIA
Edital de Seleção – 001/2018

O Projeto Cotton Victoria divulga o Edital de Seleção de discentes de pós-graduação da
Universidade Federal de Lavras interessados em participar de uma Colaboração
Internacional. O projeto é uma parceria da Agência Brasileira de Cooperação (ABC)
com a Universidade Federal de Lavras (UFLA), com o apoio do Instituto Brasileiro do
Algodão (IBA) e tem como objetivo contribuir para o aumento da competitividade do
setor algodoeiro do Quênia, Tanzânia e Burundi.

1. OBJETIVO
Estimular a realização de colaboração técnica de curta duração, na cultura do algodão,
em parceria com as instituições técnicas dos países parceiros: Quênia, Tanzânia e
Burundi, do Projeto Cotton Victória.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 – As inscrições estarão abertas no período de 04 a 09 de novembro de 2018
(retificado dia 23/10, às 16:26). Os documentos solicitados para a inscrição deverão
ser entregues junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFLA, endereçado à
Coordenação técnica do projeto Cotton Victoria, em envelope lacrado.
2.2 – O(a) candidato(a) deverá possuir formação superior em Agronomia e estar
regularmente matriculado em um Programa de Pós-graduação (Mestrado ou
Doutorado) – Stricto Sensu da Universidade Federal de Lavras, ligado à área de
Ciências Agrárias, e possuir experiência técnica internacional na área agronômica.
2.3 – A inscrição será feita mediante a apresentação da cópia dos seguintes
documentos:

a) Carta de manifestação das razões do interesse em participar;
b) Comprovante de matrícula em Programa de Pós-graduação da UFLA;
c) Currículo Vitae;
d) Cópia do passaporte;
e) Declaração de fluência na língua inglesa.
2.4 – O(a) candidato(a) que não apresentar toda a documentação será
automaticamente desclassificado.

3. PROCESSO SELETIVO
Os critérios de avaliação serão a análise dos documentos e entrevista, totalizando 100
(cem) pontos, de acordo com a escala:
a) Análise do currículo vitae: 60 pontos
b) Carta de apresentação: 10 pontos
c) Entrevista: 30 pontos
3.1 – O candidato será classificado de acordo com a ordem decrescente da soma dos
pontos obtidos no processo seletivo, que comporão uma relação nominal com a
respectiva pontuação.
3.2 – O processo seletivo terá validade de 10 (dez) meses contados a partir de sua
publicação.
3.3 – A substituição do(s) candidatos(s) selecionados, se necessário, seguirá a relação
nominal de pontuação.

4. AUXÍLIOS
Esta será uma colaboração voluntária, não remunerada, e não acarretará vínculo de
nenhuma natureza. Os selecionados receberão passagens áreas de ida e volta,

despesas de locomoção, seguro de viagem e despesas de hospedagem e alimentação,
através do sistema de diárias.

5. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
A colaboração está prevista para os meses de janeiro e fevereiro de 2019, nas regiões
de Kissumu (Quênia), Bujumbura (Burundi) e Mwanza (Tanzânia), para desempenhar
as seguintes atividades:
a) Atuar na interlocução técnica junto às instituições parceiras do projeto, nos
diferentes países;
b) Conduzir, acompanhar e apoiar tecnicamente a execução, aprimoramento e a
avaliação de ações previstas no projeto;
c) Realizar treinamento técnico, em caso de demanda, dentro dos objetivos do
projeto.

Lavras, 02 de outubro de 2018.
Coordenação Técnica do Projeto Cotton Victoria

