PROCESSO SELETIVO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA
PARA O PROJETO ABC CERRADO – 2015

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Interno de que trata este Regulamento destina-se a selecionar empresas
devidamente credenciadas no Senar/AR-GO, para prestarem serviço de instrutoria no Programa
ABC CERRADO.
1.2 A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito.
1.3 O Processo Seletivo compreende as seguintes etapas:

Etapa I – Seleção de currículos

Etapa II – Atribuição de pontos

Etapa III – Capacitação Técnica do Projeto ABC Cerrado
Dos requisitos de cada etapa:
Etapa I: envio da documentação e ficha de inscrição conforme chamamento realizado no SIS e
publicado no site do Senar Goiás. Essa etapa inicial foi concluída com sucesso tendo sido
publicado no dia 20/07/2015 a homologação das inscrições recebidas.
Etapa II: Atribuição de pontos
Essa etapa prevê a avaliação das inscrições e documentos das empresas inscritas pela Comissão
de Avaliação. Essa comissão será constituída por três colaboradores formalmente designados
que reunir-se-ão no dia 21/07/2015 para abertura da avaliação e elaboração do Relatório de
Avaliação de Currículos. Os avaliadores realizarão individualmente à análise dos currículos dos
inscritos e preenchimento da planilha de avaliação auferindo a pontuação correspondente de
acordo com a tabela de pontuação abaixo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Pontuação

1. Graduação e/ou Pós-graduação ciências agrárias ou áreas correlatas

Máx: 10
pontos
5

Graduação
Especialização

1

Mestrado

2

Doutorado

2

2. Experiência em capacitação com temas relacionados à Agricultura
Exigência: mínimo de 1 ano
Experiência comprovada de 1 ano em área relacionada com o ABC

Máx: 10
pontos
5

5

1,25 pontos por experiência comprovada por ano em área relacionada com o
ABC (a partir do 2º ano – máximo de 4 anos)
3. Experiência na área da Andragogia
Exigência: mínimo de 2 anos
Experiência comprovada de 2 anos

Máx: 10
pontos
5
5

1,67 pontos por experiência comprovada por ano
(a partir do 3º ano – máximo de 3 anos)
4. Experiência como instrutor do Senar ou Instituição de mesma natureza
Exigência: mínimo de 1 ano
Experiência comprovada de 1 ano

Máx: 10
pontos
5

1,25 pontos por experiência comprovada por ano em instrutoria relacionada
com o ABC (a partir do 2º ano – máximo de 4 anos)

5

Etapa III – Capacitação Técnica do Projeto ABC Cerrado
Etapa classificatória, será realizada pelos consultores másters do Senar Central em
local a ser definido. A capacitação está prevista para os meses 08 e 09/2015.

2. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Etapa:

Etapa I – Seleção de currículos
Abertura das inscrições
Encerramento das inscrições
Recebimento das inscrições
Publicação da lista preliminar das inscrições homologadas
Prazo de Recursos as inscrições homologadas
Encaminhamento de recursos à Coordenação do Programa e
avaliação destes
Resposta aos recursos encaminhados
Publicação da lista consolidada após recurso
Etapa II – Atribuição de pontos
Avaliação da Comissão das empresas inscritas
Publicação do Resultado preliminar do Resultado do Processo
Seletivo
Prazo para recurso
Avaliação e resposta aos recursos

Data prevista:
03/07/2015
08/07/2015
03/07 a 08/07/2015
09/07/2015
13/07/2015
14 a 17/07/2015
14 a 17/07/2015
20/07/2015
21/07/2015
22/07/2015
23 a 24/07/2015
27 a 28/07/2015

Publicação final do resultado e convocação para capacitação

29/07/2015

Etapa III – Capacitação Técnica do Projeto ABC Cerrado
Data a ser definida,
possivelmente nos
meses de agosto ou
setembro

Capacitação

Goiânia, 21 de Julho de 2015

Eurípedes Bassamurfo da Costa
Superintendente

