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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SERVICO DE SISTEMATIZACAO E DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO - SEDC
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Bairro Zona Cívico-Administrativa - Brasília/DF, CEP
70043900
Tel: 61 2182310
Comunicado nº 7/2018/SEDC/DICC/SE/ENAGRO-SE/SE/MAPA
Brasília, 18 de junho de 2018.
Ao(À) DIVISÃO DE EVOLUÇÃO E ACOMPANHAMENTO FUNCIONAL - DEAF/CGAP

Seleção de Instrutores para ministrarem evento de capacitação de Economia em Sistemas
Agroflorestais
Edital nº 07, de 1º de junho de 2018

A Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro) torna publica a retificação do Edital nº 07, de 1º de
junho de 2018, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens.
[...]
3.2. Possuir formação acadêmica de graduação compatível, com Doutorado e comprovada
experiência docente e/ou profissional, relativa ao Módulo para o qual esteja concorrendo, nas áreas de:
Economia, Engenharia Florestal, Agronomia ou Recursos Hídricos.
[...]
6.1.1. A análise curricular dos candidatos será realizada com base nos critérios estabelecidos na tabela a
seguir:

Critérios

a) Experiência
docente

Especificação

1 (um) ponto para cada evento na
condução de seminário, palestra,
oficina, workshop, com carga
horária entre 4 e 7 horas/aula, no
período compreendido entre
janeiro de 2015 até a data de
publicação deste Edital,
relacionado ao tema do evento de
capacitação a ser ministrado.
2 (dois) pontos para cada evento de
capacitação ministrado com carga

Pontuação
Máxima

6

12
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horária mínima de 8h e máxima de
20h/aula, no período
compreendido entre janeiro de
2015 até a data de publicação
deste Edital, relacionado ao tema
do evento de capacitação a ser
ministrado.
3 (três) pontos para cada evento de
capacitação com carga horária
superior a 20h/aula no período
compreendido entre janeiro de
2015 até a data de publicação
deste Edital, relacionado ao tema
do evento da capacitação a ser
ministrado.

b) Experiência
profissional relativa
ao Módulo para o
qual esteja
concorrendo

c) Participação em
Congressos relativa
ao Módulo para o
qual esteja
concorrendo

1 (um) ponto por ano de trabalho,
utilizando-se no máximo 15
(quinze) anos, no período
compreendido entre janeiro de
2003 e a data de publicação deste
Edital, nas áreas de atuação em:

18

15

Economia:
Engenharia Florestal:
Agronomia:
Recursos Hídricos.

1 (um) ponto para cada participação
no período compreendido entre
janeiro de 2015 até a data de
publicação deste Edital.

5

Congresso nacional: 1 (um) ponto
por trabalho no período
compreendido entre janeiro de
2015 até a data de publicação
deste Edital.

4

d) Apresentação de
trabalhos em
Congressos e
Jornadas com
Congresso internacional: 2 (dois)
publicação em anais.
pontos por trabalho no período
compreendido entre janeiro de
2015 até a data de publicação
deste Edital
e) Publicações como 3 (três) pontos por publicação no
autor de
Brasil.
livros/capítulos nos
últimos 3 (três) anos.

8

6
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4 (quatro) pontos por publicação no
exterior.

1 (um) ponto por artigo publicado
em periódico nacional
f) Publicações de
artigos em periódicos
científicos nos
2 (dois) pontos por artigo publicado
últimos 3 (três) anos. em periódico internacional

8

5

10

1 (um) ponto para aproveitamento
de 70 a 80%.

g) Última avaliação
de reação como
instrutor

2 (dois) pontos para aproveitamento
de 81 a 90%.
3

3 (três) pontos para aproveitamento
de 91 a 100%.

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

100

[...]

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE INSTRUTORIA
(EDITAL Nº 07, DE 1º DE JUNHO DE 2018.

1. DADOS DO CANDIDATO
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1.1. Nome completo, sem abreviação:

1.3. E-mail:

1.5. Matrícula SIAPE:

1.7. Cargo:

1.9. Unidade de exercício:

:: SEI / MAPA - 4862322 - Comunicado ::

1.2. Telefone para contato:

1.4. Data de admissão:

1.6. Data de nascimento:

1.8. Órgão de origem:

1.10. UF:

1.11. Servidor Público:
( ) Servidor do MAPA
( ) Outro

1.12. Tempo de serviço:

1.13. Formação:

Doutorado:
( ) Economia
( ) Engenharia Florestal
( ) Agronomia
( ) Recursos Hídricos

1.14. Módulo para o qual ou quais está se candidatando:

( ) Módulo I
( ) Módulo II
( ) Módulo III
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( ) Módulo IV

1.14. Marque na tabela abaixo, sua pontuação conforme os critérios solicitados obedecendo o
contido nos itens 3.2; 3.3; 4.2; 4.3; 4.4 e 4.6 deste Edital, lembrando que somente serão pontuados
se comprovados mediante apresentação de cópias de declaração ou certificados expedidos pelas
instituições e assinados por representantes devidamente autorizados, com indicação das atividades
desempenhadas, carga horária e período. Os documentos deverão, ainda, trazer indicação clara e
legível dos nomes dos representantes que os assinam.

Critérios

a) Experiência
docente

Especificação

Pontuação
Máxima

1 (um) ponto para cada
evento na condução de
seminário, palestra, oficina,
workshop, com carga horária
entre 4 e 7 horas/aula, no
período compreendido
entre janeiro de 2015 até a
data de publicação deste
Edital, relacionado ao tema
do evento de capacitação a
ser ministrado.

6

2 (dois) pontos para cada
evento de capacitação
ministrado com carga horária
mínima de 8h e máxima de
20h/aula, no período
compreendido entre
janeiro de 2015 até a data
de publicação deste Edital,
relacionado ao tema do
evento de capacitação a ser
ministrado.

12

3 (três) pontos para cada
evento de capacitação com
carga horária superior a
20h/aula no período
compreendido entre
janeiro de 2015 até a data
de publicação deste Edital,
relacionado ao tema do
evento da capacitação a ser
ministrado.

18

1 (um) ponto por ano de

15

Marque aqui a Para uso da
sua pontuação
Enagro
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b) Experiência
trabalho, utilizando-se no
profissional
máximo 15 (quinze) anos, no
relativa ao Módulo período compreendido
para o qual esteja entre janeiro de 2003 e a
concorrendo.
data de publicação deste
Edital, nas áreas de atuação
em:
Economia;
Engenharia Florestal;
Agronomia;
Recursos Hídricos.

1 (um) ponto para cada
c) Participação em participação no período
Congressos
compreendido entre
relativa ao Módulo janeiro de 2015 até a data
para o qual esteja de publicação deste Edital.
concorrendo

d) Apresentação
de trabalhos em
Congressos e
Jornadas com
publicação em
anais.

e) Publicações
como autor de
livros/capítulos
nos últimos 3
(três) anos.

f) Publicações de
artigos em
periódicos
científicos nos
últimos 3 (três)
anos.

5

Congresso nacional: 1 (um)
ponto por trabalho
apresentado no período
compreendido entre
janeiro de 2015 até a data
de publicação deste Edital.

4

Congresso internacional: 2
(dois) pontos por trabalho
apresentado no período
compreendido entre
janeiro de 2015 até a data
de publicação deste Edital.

8

3 (três) pontos por
publicação no Brasil.

6

4 (quatro) pontos por
publicação no exterior.

8

1 (um) ponto por artigo
publicado em periódico
nacional

5

2 (dois) pontos por artigo
publicado em periódico
internacional

10
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g) Última
avaliação de
reação como
instrutor

1 (um) ponto para
aproveitamento de 70 a 80%.

3

2 (dois) pontos para
aproveitamento de 81 a 90%
3 (três) pontos para
aproveitamento de 91 a
100%.

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

100

2. DECLARAÇÃO:
2.1. Declaro que o conteúdo programático do presente edital não caracteriza realização de
treinamento em serviço ou evento de disseminação de conteúdos da unidade organizacional em que
me encontro em exercício, nos termos da Portaria SE/MAPA no 163/2012, e alterações e Decreto
no 6.114, de 2007.

2.2. Declaro também que, não me encontro nos impedimentos dispostos no item 11 deste Edital.
2.3. Declaro que as informações acima são verdadeiras.
2.4. Local e Data:
2.5. Assinatura:

Documento assinado eletronicamente por WANESSA ARAUJO MIQUELINO DA SILVA, Coordenador
(a) Geral Subs tuto (a), em 18/06/2018, às 14:22, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 4862322
e o código CRC 713FE470.

Referência: Processo nº 03184.000001/2018-79

SEI nº 4862322
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