CHAMADA PÚBLICA
SELEÇÃO PARA O TREINAMENTO: “METODOLOGIA EDUCAMPO DE GESTÃO
APLICADA À CAFEICULTURA”

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais – Sebrae Minas,
por meio da Unidade de Agronegócios, torna pública a abertura das inscrições para
seleção de profissionais que desejam participar do Treinamento: “Metodologia
Educampo de Gestão aplicada à cafeicultura”, de acordo com os critérios estabelecidos
neste instrumento.
O treinamento denominado Metodologia Educampo de Gestão aplicada à cafeicultura
desenvolvido e de propriedade do Sebrae Minas tem como propósito capacitar
profissionais do mercado (Agrônomos, Zootecnistas e Médicos Veterinários) na área de
gestão econômica por meio de uma metodologia que alia ferramentas técnicas e
gerenciais auxiliando ações e tomadas de decisões assertivas para garantir a
sustentabilidade e viabilidade da atividade. Essa metodologia é aplicada há mais de 20
(vinte) anos em centenas de propriedades de café e leite.
Para obter o Certificado do Treinamento “Metodologia Educampo de Gestão aplicada à
cafeicultura”, o candidato deverá passar por todas etapas deste edital.
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1.1. A seleção para o Treinamento Metodologia Educampo de Gestão aplicada à
cafeicultura será executada pelo Sebrae Minas, por meio da sua Unidade de
Agronegócios;
1.2. A Seleção ocorrerá em 3 (três) etapas:
1.2.1. Inscrições;
1.2.2. Prova técnica;
1.2.3. Entrevista;
1.3. Cronograma das etapas da seleção para participar do Treinamento “Metodologia
Educampo de Gestão aplicada à cafeicultura”;
ETAPAS
Inscrições
Prova Técnica
Resultado da prova técnica
Entrevista
Resultado final do processo
de seleção
*Datas sujeitas a alteração.

DATA
26/04/2022 a 11/05/2022*
14/05/2022*
16/05/2022*
23/05/2022 a 27/05/2022*

MODALIDADE
On-line
On-line
On-line
On-line

30/05/2022*

On-line

1.4. As dúvidas referentes à esta seleção serão esclarecidas pelo email
educampo@sebraemg.com.br;
2. REQUISITOS
2.1. Graduação completa ou com conclusão prevista para Agosto/2022 em Agronomia
(Obrigatório);
2.2. Possuir experiência e conhecimento técnico na área de cafeicultura (Obrigatório);
2.3. Especialização ou pós graduação em áreas relacionadas a produção e manejo
em cafeicultura (Desejável);
2.4. CNH categoria B – Permanente (Obrigatório);
2.5. Domínio em informática (Pacote Office).
3. ETAPAS DA SELEÇÃO
3.1. Inscrições
3.1.1. Para se inscrever, o candidato interessado em participar da seleção para o
Treinamento “Metodologia Educampo de Gestão aplicada à cafeicultura” deverá
acessar aqui o formulário de inscrição.
3.1.2. No momento da inscrição, é necessário informar nome completo, e-mail, CPF,
telefone para contato e anexar o currículo profissional;
3.1.3. A data limite para inscrição está descrita na tabela do item 1.3;
3.2. Prova técnica
3.2.1. Os candidatos inscritos na seleção para o treinamento “Metodologia Educampo
de Gestão aplicada à cafeicultura” serão submetidos à prova técnica;
3.2.2. A prova técnica terá caráter classificatório e eliminatório;
3.2.3. Os 30 (trinta) primeiros candidatos que obtiverem as maiores notas, limitados a
um aproveitamento mínimo de 60%, serão classificados para etapa seguinte;
3.2.4. Caso haja empate de nota entre dois ou mais candidatos, ambos candidatos serão
classificados para a etapa seguinte;
3.2.5. A prova técnica será realizada em modalidade on-line e as informações
pertinentes à sua execução serão disponibilizadas por e-mail após o encerramento do
período de inscrições.
3.2.6. A prova técnica consistirá em 25 (vinte e cinco) questões objetivas;
3.2.7. O conteúdo programático da prova está descrito no ANEXO I deste documento;
3.2.8. A prova técnica terá duração de 1h30min (uma hora e meia). Ao candidato só será
permitida a realização na data e horário disponibilizados na convocação;
3.2.9. O candidato deverá possuir:
a) Computador com bom acesso à internet;

b) Sugerimos que tenha consigo papel, lápis ou caneta e calculadora para facilitar a
resolução da prova;
3.2.10. Não haverá segunda chamada da prova técnica em nenhuma hipótese,
incluindo divergências relacionadas a acesso, conectividade, interpretação das
questões ou qualquer outra dificuldade que impossibilite o candidato a realizar a prova
no horário e data previamente estabelecidos;
3.2.11. Caso haja dúvidas técnicas ou questionamentos relacionados à prova, estes
devem ser devidamente fundamentados e encaminhados para o e-mail
educampo@sebraemg.com.br até 48 horas após a realização da prova;
3.2.12. Se o questionamento resultar em anulação ou alteração de item da questão
integrante da prova técnica, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída
a todos os candidatos participantes da seleção;
3.2.13. O resultado da prova técnica será enviado por e-mail na data definida na tabela
do item 1.3.
3.2.14. Informações referentes à plataforma, data e horário para realização da prova
técnica serão enviadas por e-mail aos candidatos após o período de inscrições,
conforme o prazo definido no item 1.3;
3.3. Entrevista
3.3.1. Os candidatos aprovados na etapa de prova técnica serão submetidos à
entrevista;
3.3.2. A entrevista será uma etapa complementar à prova técnica e terá caráter
eliminatório;
3.3.3. Serão selecionados, na etapa de entrevista, 15 (quinze) candidatos para realizar
o treinamento;
3.3.4. Esta etapa visa validar os conhecimentos técnicos demonstrados na prova
técnica, além de avaliar outras habilidades profissionais do candidato;
3.3.5. A entrevista será realizada em formato on-line e terá duração de aproximadamente
30 min;
3.3.6. Informações referentes à plataforma, data e horário para realização da entrevista
serão enviadas por e-mail aos candidatos selecionados para essa etapa, conforme o
prazo definido no item 1.3;
3.3.7. Os candidatos aprovados nas etapas anteriores e na entrevista estarão aptos a
participar do Treinamento “Metodologia Educampo de Gestão aplicada à cafeicultura”;
4. TREINAMENTO
4.1. Os aprovados nas Fases de Seleção receberão, por e-mail, as instruções para
realização do Treinamento “Metodologia Educampo de Gestão aplicada à cafeicultura”;

4.2. O treinamento abordará os assuntos: cálculo de custo de produção, avaliação de
indicadores técnicos e econômicos, bem como diagnóstico e planejamento da empresa
rural, estruturação e coleta dos dados das propriedades e delineamento de decisões
baseada em dados;
4.3. O treinamento terá carga horária de 26 horas, sendo 10 horas on-line e 16 horas
presenciais, conforme cronograma do item 4.7.;
4.4. O treinamento será gratuito;
4.5. Após a conclusão do treinamento, será aplicado uma prova para avaliar os
conhecimentos adquiridos;
4.6. Será considerado aprovado e apto a receber o Certificado do Treinamento
“Metodologia Educampo de Gestão aplicada à cafeicultura”, o candidato que obtiver
nota igual ou superior a 70% no curso e que tenha 100% de frequência nas aulas;
4.7. Cronograma de realização do Treinamento:
DATA

HORÁRIO

FORMATO

07/06/2022
09/06/2022
14/06/2022
21/06/2022
23/06/2022

19:00 às 21:00
19:00 às 21:00
19:00 às 21:00
19:00 às 21:00
19:00 às 21:00

01/07/2022

08:00 às 18:00

02/07/2022

08:00 às 18:00

On-line
On-line
On-line
On-line
On-line
Presencial
Viçosa - MG
Presencial
Viçosa - MG

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. A participação do candidato implicará, automaticamente, em aceitação das
normas estabelecidas neste regulamento;
5.2. Não será permitida ao candidato a participação em qualquer etapa prevista neste
edital na data ou horário diferentes dos predeterminados nos comunicados
disponibilizados;
5.3. A não realização ou não participação de qualquer uma das etapas da seleção
implicará na eliminação automática do candidato;
5.4. A obtenção do Certificado não implica, obrigatoriamente, na atuação do
profissional como consultor especialista da plataforma Educampo;
5.5. Toda e quaisquer solicitações de esclarecimento desta seleção e treinamento
deverá ser feita somente por escrito e dirigida ao e-mail: educampo@sebraemg.com.br;
5.6. É de responsabilidade única e exclusiva do candidato se atentar a todos os
comunicados enviados por e-mail;
5.7. Toda comunicação necessária será realizada com base nas informações de
contato disponibilizadas no ato da inscrição;

5.8. Ao concordar com as condições para participação, o candidato se compromete a
guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações, imagens ou documentos de
quaisquer natureza que venha a tomar conhecimento em decorrência da sua
participação na seleção e no treinamento “Metodologia Educampo de Gestão aplicada
à cafeicultura”, respondendo administrativa, civil ou criminalmente por sua indevida
divulgação e/ou incorreta e/ou descuidada utilização.

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVA TÉCNICA








Cadeia produtiva e comportamento do mercado e Café no Brasil e no mundo;
Manejo fitossanitário do cafeeiro;
Aspectos técnicos na nutrição de lavouras cafeeiras;
Manejo e condução da lavoura cafeeira;
Principais tratos culturais empregados na cafeicultura;
Práticas e métodos adotados na pós colheita do café;
Indicadores de produtividade e rendimento na cafeicultura.

