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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE PROFISSIONAIS 

 

EDITAL NO 01/2022 

 

SELEÇÃO E INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE 

PROFISSIONAIS EM PRODUÇÃO INTENSIVA SUSTENTÁVEL DE BOVINOS DE CORTE 

 

1. FINALIDADE 

 

1.1. Selecionar profissionais para participar da atualização tecnológica de profissionais em produção 

intensiva sustentável de bovinos de corte. 

 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1. Os egressos aprovados ao final do curso devem ser capazes de atuar de forma ampla em 

sistemas produtivos de bovinos de corte promovendo ou melhorando a sua intensificação 

sustentável.  

 

3. DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1. Dar suporte ao desenvolvimento do Programa ABC Corte, conforme instituído pelo 

documento anexo “Regimento do Programa ABC Corte” (Anexo A), visando o aumento da 

adoção de tecnologias que promovam a intensificação sustentável da produção de carne a pasto. 

 

3.2. Atualização tecnológica para intensificação sustentável da produção de carne a pasto no 

Tocantins, Sudeste do Pará e Nordeste do Mato Grosso. 

 

3.3. Dar suporte ao processo de promoção da adoção de ativos tecnológicos da Embrapa por 

meio da formação de redes de técnicos multiplicadores certificados. 
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3.4. Capacitar e certificar técnicos na metodologia de transferência de tecnologias do Programa 

ABC Corte. 

 

3.5. Gerar indicadores para a avaliação de impactos da adoção das tecnologias utilizadas no 

Programa ABC Corte. 

 

 

4. PÚBLICO ALVO 

 

4.1. Engenheiros agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas e técnicos agrícolas (ou similares) 

ligados a instituições de consultoria, assistência técnica e extensão rural, sejam privadas ou públicas, 

que atuem no Tocantins, no sudeste do Pará e no nordeste do Mato Grosso. 

 

5. REQUISITOS 

5.1. Para participar do curso os seguintes requisitos devem ser contemplados pelo candidato: 

5.1.1. Diploma em engenharia agronômica, zootecnia, medicina veterinária ou técnico agrícola (ou 

cursos técnicos similares). 

5.1.2. Atuar com assistência técnica ou consultoria em pecuária de corte no Tocantins, sudeste do 

Pará ou nordeste do Mato Grosso. 

 

6. DO CURSO E CARGA HORÁRIA 

 

6.1. O curso está dividido em 6 módulos cada um com carga horária de 8 horas. Destes módulos, 2 

terão caráter aplicado, sendo a teoria destinada aos demais módulos. Para mais informações 

consulte o anexo “B” (Plano de capacitação). 

6.2. A disponibilização de materiais como: gravação de palestras por vídeo-chamada, materiais 

impressos e em meio digital, apresentações dos palestrantes, entre outros, ficará a critério exclusivo 

da Embrapa. 
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6.2.1. Quando disponibilizado, os participantes deverão respeitar as questões legais relacionadas ao 

seu uso, notadamente aquelas relativas aos direitos autorais. 

 

7. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TEÓRICAS: Auditório da Embrapa Pesca e 

Aquicultura. 

 

7.1. – Considerando possíveis restrições relacionadas a questões sanitárias da 

pandemia por Covid-19, a capacitação teórica poderá ser realizada em ambiente 

virtual. 

 

7.2. - Para os eventos presenciais deverão ser seguidos os protocolos sanitários 

vigentes à época da realização dos mesmos. As recomendações serão divulgadas com 

antecedência aos participantes. 

 

7.3. - O local poderá ser alterado de acordo com necessidades futuras à critério da 

Embrapa. 

 

 

8. DAS VAGAS E INSCRIÇÕES 

 

 

8.1. Serão disponibilizadas 30 vagas. As inscrições serão por ordem de pagamento sendo encerradas 

automaticamente após o preenchimento das vagas. 

8.2. As inscrições deverão ser realizadas por meio do portal da Embrapa (www.embrapa.br). 

 

 

9. DO VALOR E FORMAS DE PAGAMENTO 

 

Para esta capacitação teórico/prática, será cobrada taxa de inscrição em umas das modalidades 

abaixo a ser escolhida pelo participante: 
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1- R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a ser paga em duas parcelas iguais sendo a 

primeira no ato da inscrição e a segunda 180 (cento e oitenta) dias depois. 

 

2- R$ 3.825,00 (três mil e oitocentos e vinte e cinco reais) à vista no ato da inscrição. 

 

3- R$ 3.825,00 (três mil e oitocentos e vinte e cinco reais) acrescido de juros e taxas referentes ao 

parcelamento em até 12x no cartão de crédito. 

 

 

10. DO CRONOGRAMA 

As fases e prazos deste edital ficam assim definidos: 

 

 

FASES PRAZOS 

1. PUBLICAÇÃO DO EDITAL 24/01/2022 

2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 26/01/2022 A 08/02/2022 

3. DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

HOMOLOGADAS E PARTICIPANTES 

SELECIONADOS 

09/02 A 15/02/2022 

4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO 16/02/2022 A 31/07/2023 

 

 

11. DA HOMOLOGAÇÃO 

Somente serão homologadas as inscrições que atenderem às normas do presente edital. 

 

12. DA SELEÇÃO 
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Serão selecionados os candidatos que atenderem às normas do presente edital e que tenham o 

pagamento confirmado da taxa de inscrição. 

 

13. DA CERTIFICAÇÃO 

A certificação será concedida aos participantes que apresentarem frequência mínima de 75% nas 

aulas do curso e apresentarem média final igual ou superior à 7,00 (sete) pontos no curso.  Para mais 

informações consulte os anexos “A” (Regimento do Programa ABC Corte) e “B” (Plano de 

capacitação). 

 

14. DO CANCELAMENTO 

14.1. O participante poderá, por qualquer motivo, pedir o cancelamento de sua inscrição até 7 (sete) 

dias após a data do encerramento do primeiro módulo do curso. Se assim feito, terá direito de 

restituição dos valores pagos deduzidas as taxas administrativas.  

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. É responsabilidade de cada participante acompanhar as publicações referentes a este edital. 

15.2. A qualquer tempo este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em parte, 

por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza. 

15.3. Os recursos quanto aos termos deste edital somente serão apreciados se submetidos à CHEFIA 

GERAL DA EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA, mediante manifestação formal e fundamentada, em 

até 3 (três) dias úteis após a sua publicação.  

15.4. Os casos omissos serão resolvidos pela CHEFIA GERAL DA EMBRAPA PESCA E AQUICULTURA. 

 

 

 

 

 


