
 
 
 

CONVOCAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

A AS-PTA - Agricultura Familiar e Agroecologia, organização não 
governamental com sede no Rio de Janeiro está selecionando TRÊS 
estagiários/as para o Programa de Agricultura Urbana, para atuação no 
Projeto Alimentos Saudáveis em Mercados Locais: aproximando 
agricultores familiares e consumidores na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro, RJ.  

O estágio se destina a estudantes de graduação interessados pelas 
temáticas da Agricultura Familiar, Agroecologia, Agricultura Urbana e 
Periurbana, Desenvolvimento Local, Mercados Locais e Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

As atividades do estágio ocorrerão na sede da instituição, no Bairro de 
Botafogo, no município do Rio de Janeiro e nas comunidades nos municípios 
de Guapimirim, Duque de Caxias, Magé, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. 

 
Perfis e atribuições para as vagas de estágio:  
 
Estagiário/a 1: estudante de graduação de cursos de ciências agrárias ou 
áreas afins  
  

 Apoio à produção agroecológica e às atividades de campo do Programa de 
Agricultura Urbana: cursos, seminários, diagnósticos, visitas, intercâmbios etc.; 

 Apoio logístico à equipe técnica do projeto; 
 Participação em atividades de escritório, tais como reuniões, elaboração de 

relatórios, cadastro de participantes, discussão de projetos, etc.; 
 Articulação com organizações sociais e movimentos populares. 

 
 
Estagiário/a 2: estudante de graduação de cursos de ciências sociais 
(economia, economia doméstica, etc.) ou áreas afins 
 

 Apoio às atividades vinculadas ao acesso a mercados pelos agricultores 
familiares – feiras, alimentação escolar etc. do Programa de Agricultura 
Urbana; 

 Apoio à elaboração de planos de negócios e monitoramento econômico das 
diversas estratégias de acesso a mercados adotadas pelos agricultores 
familiares da região Metropolitana do Rio de Janeiro; 

 Apoio logístico à equipe técnica do projeto; 
 Participação em atividades de escritório, tais como reuniões, elaboração de 

relatórios, cadastro de participantes, discussão de projetos, etc.; 
 Articulação com organizações sociais e movimentos populares. 

 
 
 
 



Estagiário/a 3: Estudante de graduação de cursos de ciências agrárias, 
ciências sociais aplicadas ou áreas afins 

 
 Apoio às atividades de rotina administrativa do Programa de Agricultura 

Urbana: cadastro de participantes, elaboração de relatórios, cotações etc.; 
 Apoio logístico à equipe técnica do projeto; 
 Participação em atividades de escritório, tais como reuniões, discussão de 

projetos, e eventualmente em atividades de campo; 
 Articulação com organizações sociais e movimentos populares. 

 
 
Pré-requisitos para todos os estágios: 

 Disponibilidade para trabalhar em equipe interdisciplinar; 
 Interesse em trabalhar com organizações populares numa perspectiva 
participativa; 

 Interesse e vivência na questão da agroecologia; 
 Estar regularmente matriculado em Universidade; 

 Previsão de formatura para 2015 em diante; 
 Habilidade de utilização de Windows (Office) e Internet; 
 Disponibilidade de 20 horas semanais. 

 
A AS-PTA oferece: 

 Bolsa de R$520,00 mensais. 
 Vale Transporte. 

 
Do processo seletivo: 
 
1- Recebimento de Currículo 
As pessoas interessadas deverão enviar currículo resumido (constando 
principalmente as experiências em áreas afins ao estágio) até o dia 25 de 
Setembro de 2013, para o endereço urbana@aspta.org.br, inserindo no campo 
assunto: Edital de Seleção Estagiário Agricultura Urbana, e indicando a 
vaga pretendida. 
 
OBS.: todas as pessoas que enviarem currículo receberão confirmação de 
recebimento e serão comunicadas do resultado da seleção por email. 

 
2- Entrevista 
As pessoas selecionadas na primeira fase serão convidadas para entrevista a 
ser realizada entre os dias 01 a 04 de outubro de 2013 no escritório da AS-
PTA, no Rio de Janeiro, RJ. 
 
 
3- Contratação 
O estágio tem previsão de início em outubro de 2013. 
 

 

mailto:urbana@aspta.org.br


 
 
Cronograma do processo seletivo 
 

Etapas Período 
 Divulgação do edital 06 / 09 / 2013 
 Recebimento de currículos Até 25 / 09 / 2013 
 Divulgação dos resultados da 

seleção de currículos e 
chamada para entrevistas 

Até 27 / 09 / 2010 

 Entrevistas 30 / 09 a 04 / 10 / 2013 
 Divulgação final dos resultados 07 / 10 / 2013 

 
 

 
Programa de Agricultura Urbana 
AS-PTA - Agricultura Familiar e Agroecologia 
Rua das Palmeiras, 90 
Botafogo – Rio de Janeiro - RJ 
CEP: 20.270-070 
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