DEPARTAMENTO TÉCNICO
EDITAL DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO Nº 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2018

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DE GOIÁS, entidade de direito privado, criado pela Lei nº 8.315/91,
Decreto nº 566, de 10/06/1992, inscrito no CNPJ sob o nº 04.279.967/0001-05,
com sede na Rua 87 nº 662, Setor Sul, em Goiânia-GO, CEP 74.093-300, com
foro em Goiânia-GO, por intermédio do Departamento Técnico, torna público a
abertura

das

INSCRIÇÕES

DE

SELEÇÃO

E

RECRUTAMENTO

DE

PRESTADORES DE SERVIÇO PARA AVALIAR OS TRABALHOS DO
CONCURSO DO PROGRAMA AGRINHO 2018 (ETAPA III), NAS SUAS
DIVERSAS

CATEGORIAS

COM

PRAZO

DETERMINADO

na

forma

estabelecida neste Edital e seus Anexos.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. DO OBJETIVO
O presente edital de recrutamento objetiva a inscrição de candidatos à
seleção e posterior recrutamento de prestadores de serviço a serem escolhidos
através de análise curricular, para execução de atividade por prazo determinado,
com a finalidade de atuar como Avaliadores (A1) – podendo estes atuarem
também como Avaliadores da Banca Examinadora (A2) - dos trabalhos inscritos
para o Concurso do Programa Agrinho – Edição 2018.
1.2. DA FINALIDADE
Ao abordar temas atuais e diversificados a cada ano, tais como: ética,
cidadania, alimentação saudável, empreendedorismo, responsabilidade social,
qualidade de vida, esporte e lazer o Programa Agrinho, propõe discutir e refletir
sobre o papel que cabe a cada um na sociedade, com vistas a torná-la melhor e
mais sustentável, propondo ações de melhoria da comunidade em que estamos
inseridos, acreditando no potencial inventivo e no comprometimento dos
envolvidos no processo educacional.
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Faz-se necessária a avaliação dos trabalhos que marcam o resultado das
ações dentro e fora da comunidade escolar como forma de acompanhamento
das atividades desenvolvidas pelas instituições de ensino participantes, após
capacitação de formadores (instrutores) e realização de Formação Inicial de
Agente Educacional abordando conteúdos difundidos durante o período letivo,
dentro da metodologia do programa Agrinho.
O programa Agrinho é composto de quatro etapas (a seguir discriminadas,
com o período aproximado de realização de cada uma), a saber:


Etapa I: Lançamento da edição do programa no ano de sua

realização e capacitação de formador: mês de fevereiro.


Etapa II: Formação Inicial de Agente Educacional em cada

município participante no Estado de Goiás e desenvolvimento de
projetos afins ao tema do Programa Agrinho, nas instituições de ensino:
a) Formação Inicial de Agente Educacional – fevereiro a maio;
b) Desenvolvimento de projeto na instituição de ensino –
março a agosto; podendo este ser permanente, assegurando
a perenização do programa.


ETAPA III: Concurso Agrinho:
a) Envio de trabalhos – 04 de junho a 24 de agosto de 2018;
b) Avaliação – 03 de setembro a 19 de outubro de 2018;
c) Divulgação de resultado parcial (lista de premiados) – 16
de outubro de 2018;
d) Divulgação de resultado final (lista de premiados) – 19 de
outubro de 2018.



Etapa IV: Premiação do concurso: cerimônia de entrega de prêmios

– 23 de novembro de 2018.

2. DO PRAZO DE INSCRIÇÕES
As inscrições estarão abertas de 04 de junho a 29 de junho de 2018, com
documentação (Anexos I a VI) escaneada e enviada para o e-mail
agrinho@senar-go.com.br ou impressa e entregue pessoalmente das 08:00 às
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12:00 e das 14:00 às 18:00, na sede do SENAR GOIÁS, situado na Rua 87, n°
662, Ed. FAEG, 1º andar, Setor Sul, CEP 74.093-300, em Goiânia-GO, por meio
do preenchimento de formulário a ser entregue na recepção do SENAR GOIÁS
para ser protocolado e posteriormente encaminhado ao Departamento Técnico.
2.1.

DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1.1. A inscrição da pessoa física, para prestador de serviço, por prazo
determinado, na categoria: Avaliador (A1) será efetivada no prazo
especificado, nos termos desse edital;
2.1.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do
preenchimento de formulário (Anexo IV) e pelo envio do currículo
(Anexo II) com fotocópia dos documentos elencados no Anexo III;
2.1.3. Não será aceita a inscrição sem a apresentação dos documentos
exigidos;
2.1.4. O currículo (de acordo com o formato exigido no Anexo II) e os
respectivos documentos (Anexo III), juntamente com o formulário
de inscrição (Anexo IV), informando as categorias às quais o
profissional interessado se candidata, em ordem de preferência,
deverá ser entregue em envelope etiquetado conforme exemplo a
seguir, no caso de entrega pessoal dos mesmos na sede do
SENAR GOIÁS:
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR GOIÁS
Rua 87, n°. 662, Setor Sul, Edifício FAEG – 1º andar
Goiânia-GO - CEP 74.093-300
Departamento Técnico
Programa Agrinho
Recrutamento para Avaliador do Concurso Agrinho 2018, por período
determinado
AVALIADOR (A1)
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2.2.

DOS IMPEDIMENTOS

Fica vedada a inscrição de membros das instituições de ensino
participantes do Concurso do Programa Agrinho, de equipe de sindicato rural
(produtor/trabalhador) e de formador de agente educacional do Programa
Agrinho, bem como de parentes em linha reta, colateral ou afim, até o segundo
grau de participantes do Concurso do referido programa (Anexo VI).

3. DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1.

A vigência da prestação de serviços de análise e julgamento dos

trabalhos de cada categoria do Concurso Programa Agrinho - Edição 2018, será
de 03 de setembro a 19 de outubro de 2018, em horário comercial (8:00 às 12:00
e das 14:00 às 18:00), eventualmente, aos finais de semana e/ou feriados
municipal, estadual ou nacional, de acordo com a necessidade identificada pelo
SENAR GOIÁS;
3.2.

A data prevista para o início das atividades poderá sofrer alteração

a depender do volume de trabalhos recebidos até o dia 03 de setembro de 2018;
3.3.

Caso necessário, o prazo para análise dos trabalhos poderá ser

prorrogado. A prestação do serviço não configura o credenciamento para os
demais anos e nem para outras atividades no SENAR GOIÁS.

4. DA CATEGORIA DE AVALIADOR

4.1.

AVALIADOR (A1)

4.1.1. O Avaliador (A1) será selecionado e recrutado para analisar as
categorias Agrinho Jovem e Município Agrinho, indicando no
momento da inscrição, a sua primeira opção e subsequente, de
modo que havendo capacidade técnica comprovada, o SENAR
GOIÁS poderá recrutá-lo para avaliar os trabalhos das demais
categorias (Desenho e Redação), caso haja necessidade.
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4.1.2. Será remunerado por trabalho analisado, sendo:
Número de vagas –

Cadastro de

Valor unitário

Avaliadores

Reserva

por trabalho

(Habilitados)

(Classificados)

avaliado

Agrinho Jovem

12

30

R$ 22,92*

Município Agrinho

20

40

R$ 68,76**

Categoria

* Considerando-se a complexidade dos trabalhos a serem analisados, aplicou-se o valor
correspondente a 50% da Hora Atividade (PS Superior Fim) – Resolução n° 25/2017/CA,
reajustado conforme Resolução nº 15/2018/CA.
* Considerando-se a complexidade dos trabalhos a serem analisados, aplicou-se o valor
correspondente a 50% da Hora Atividade (PS Superior Fim) – Resolução n° 25/2017/CA,
reajustado conforme Resolução nº 15/2018/CA.

4.1.3. Mesmo tendo feito opção para as categorias Agrinho Jovem e/ou
Município Agrinho, o SENAR GOIÁS, poderá determinar, a
qualquer tempo, e com a anuência do Avaliador selecionado, que
1 (um) ou mais avaliadores, desde que comprovada competência
técnica, avaliem as categorias Desenho e Redação, garantida a
remuneração correspondente (tabela abaixo).

Categoria

Valor unitário por trabalho
avaliado

Desenho

R$ 4,58*

Redação

R$ 5,34**

* Considerando-se a complexidade dos trabalhos a serem analisados, aplicou-se o valor
correspondente a, aproximadamente, 9,98% da Hora Atividade (PS Superior Fim) – Resolução
n° 25/2017/CA, reajustado conforme Resolução nº 15/2018/CA.
** Considerando-se a complexidade dos trabalhos a serem analisados, aplicou-se o valor
correspondente a, aproximadamente, 11,64% da Hora Atividade (PS Superior Fim) – Resolução
n° 25/2017/CA, reajustado conforme Resolução nº 15/2018/CA.

4.1.4. Requisitos/Competências para avaliar trabalhos nas categorias
Desenho e Redação:
Categorias

Requisitos/Competências Exigidos

Pontuação

5



Possuir graduação em Artes Visuais ou

Categoria:

áreas afins* ou Licenciatura em qualquer

Desenho

área ou Magistério de nível superior

10



Experiência como avaliador

5



Experiência como docente, a partir de 1 ano

5

completo
20

TOTAL


Possuir graduação em Letras ou áreas afins*

10

ou Licenciatura em qualquer área ou
Magistério de nível superior

Categoria:
Redação



Experiência como avaliador

5



Experiência como docente, a partir de 1 ano

5

completo
20

TOTAL
*Para fins desse edital, consideram-se áreas afins as que constam do Anexo I.

4.1.5. Requisitos para Avaliador para as categorias Agrinho Jovem e
Município Agrinho:
Categorias /
Subcategorias

Requisitos/Competências exigidos dos prestadores de
serviço/avaliador

do Concurso


Ter idade mínima de 18 anos até a data de início da

avaliação


Ter disponibilidade para o trabalho a ser realizado

durante o período de 03 de setembro a 19 de outubro de
Agrinho
Jovem

2018


Conhecer o Regulamento do Concurso Agrinho 2018,

disponível no site do SENAR GOIÁS, no link seguinte ou
outro disponibilizado: http://www.senargo.org.br


Cumprir prazos e metas determinados pelo SENAR
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GOIÁS


Possuir graduação em Administração ou áreas afins*;

Pedagogia ou áreas afins* Licenciatura em qualquer área ou
Magistério de nível superior


Ter idade mínima de 18 anos até a data de início da

avaliação


Ter disponibilidade para o trabalho a ser realizado

durante o período de 03 de setembro a 19 de outubro de
2018


Conhecer o Regulamento do Concurso Agrinho 2018,

disponível no site do SENAR GOIÁS, no link seguinte ou
outro disponibilizado: http://www.senargo.org.br
Cumprir prazos e metas determinados pelo SENAR

Município



Agrinho

GOIÁS


Ter disponibilidade para viajar, em visita aos municípios

cujos trabalhos forem selecionados, caso haja necessidade
de avaliação in loco, detectada pelo SENAR GOIÁS


Possuir Carteira Nacional de Habilitação válida



Possuir graduação em Pedagogia ou áreas afins* ou

Licenciatura em qualquer área ou Magistério de nível
superior
*Para fins desse edital, consideram-se áreas afins as que constam do Anexo I.

4.2.

Critérios de pontuação para Avaliador (A1)

Serão atribuídos pontos conforme requisitos estabelecidos para cada
Categoria do Concurso do Programa Agrinho - Edição 2018:
a) Categoria - Agrinho Jovem:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO

TITULAÇÃO (máximo 64 pontos)
Diploma ou Histórico Escolar ou Certidão/Declaração de

Eliminatório

7

conclusão de graduação em Administração ou áreas afins*,
Pedagogia ou áreas afins* ou Licenciatura em qualquer área
ou Magistério de nível superior
Diploma ou Histórico Escolar ou Certidão/Declaração de

10

conclusão de graduação em Administração
Diploma ou Histórico Escolar ou Certidão/Declaração de

8

conclusão de graduação em áreas afins* de Administração
Diploma ou Histórico Escolar ou Certidão/Declaração de

7

conclusão de graduação em Pedagogia
Diploma ou Histórico Escolar ou Certidão/Declaração de

5

conclusão de graduação em áreas afins* de Pedagogia
Diploma ou Histórico Escolar ou Certidão/Declaração de

6

conclusão de graduação em Licenciatura em qualquer área
Magistério de nível superior

4

Declaração/Certificado de participação em cursos livres
(extensão) em Administração ou áreas afins*, Pedagogia ou
áreas afins* ou Licenciatura em qualquer área ou magistério
superior de no mínimo 20 (vinte) horas**

1
(por
documento
apresentado)

Diploma/Declaração de conclusão de pós-graduação em
Administração ou Educação***
Diploma de Mestrado em Administração ou em Educação***
Diploma de Doutorado em Administração ou em
Educação***
Diploma/Declaração de conclusão de pós-graduação,
mestrado e doutorado em outras áreas***

4
5
7

3

2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (máximo 23 pontos)
Experiência em administração: (máximo 10 pontos)
- até 1 ano

2

- 2 a 4 anos

7

8

- Acima de 5 anos

10

Experiência docente em ensino médio, graduação e pós-graduação: (máximo
8 pontos)
- até 1 ano

2

- 2 a 4 anos

5

- Acima de 5 anos

8

Experiência em bancas de seleção/concursos: (máximo 5 pontos)
Avaliações em seleção/concursos públicos, inclusive
vestibular (Instituições privadas ou públicas) – máximo de 5
(cinco) documentos por candidato

1
(por
documento
apresentado)

*Para fins desse edital, consideram-se áreas afins as que constam do Anexo I.
**Apresentação de no máximo 5 certificados (total máximo de pontos a serem adquiridos = 5
cinco).
*** Máximo de um título para cada grau apresentado.
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b) Categoria Município Agrinho;
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PONTUAÇÃO

TITULAÇÃO (máximo 52 pontos)
Diploma ou Histórico Escolar ou Certidão/Declaração de
conclusão de graduação em Pedagogia ou áreas afins* ou
Licenciatura em qualquer área ou Magistério de nível

Eliminatório

Superior
Diploma, ou Histórico Escolar ou Certidão/Declaração de
conclusão de graduação em Pedagogia
Diploma, ou Histórico Escolar ou Certidão/Declaração de
conclusão de graduação em áreas afins* de Pedagogia
Diploma ou Histórico Escolar ou Certidão/Declaração de
conclusão de graduação em Licenciatura em qualquer área
Magistério de nível superior
Declaração/Certificado de participação em cursos livres
(extensão) em Pedagogia ou áreas afins* ou Licenciatura

10

8

6
4
1

em qualquer área ou magistério superior de no mínimo 20

(por

(vinte) horas**

documento
apresentado)

Diploma/Declaração de conclusão de pós-graduação em

4

Educação***
Diploma de Mestrado em Educação***

5

Diploma de Doutorado em Educação***

7

Diploma/Declaração de conclusão de pós-graduação,

3

mestrado e doutorado em outras áreas***
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (máximo 10 pontos)

Experiência docente em educação infantil, especial e ensino fundamental,
ensino médio, graduação e pós-graduação: (máximo 10 pontos)
- até 1 ano

4

- 2 a 4 anos

7

- Acima de 5 anos

10

Experiência em bancas de seleção/concursos: (máximo 5 pontos)
Avaliações em seleção/concursos públicos, inclusive
vestibular (Instituições privadas ou públicas) – máximo de 5
(cinco) documentos por candidato.

1
(por
documento
apresentado)

*Para fins desse edital, consideram-se áreas afins as que constam do Anexo I.
**Apresentação de no máximo 5 certificados (total máximo de pontos a serem adquiridos = 5
cinco).
*** Máximo de um título para cada grau apresentado.

4.3.

AVALIADOR DA BANCA EXAMINADORA (A2)

4.3.1. O Avaliador da Banca Examinadora (A2) será identificado dentre
os selecionados como Avaliador (A1) para as 04 categorias do
Concurso Agrinho 2018, obedecida a ordem de classificação por
categoria e a disponibilidade do selecionado.
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4.3.2. As categorias de possível atuação dos Avaliadores da Banca
Examinadora (A2) são:
a) Desenho – produzido por alunos de educação infantil (4 e 5 anos),
educação especial e 1º e 2º ano do ensino fundamental;
b) Redação – produção textual como registro de experiências, nas
modalidades descritas no Regulamento do Concurso Agrinho 2018,
desenvolvida por alunos do 3º ao 9º ano do ensino fundamental (regular
ou Educação de Jovens e Adultos);
c) Agrinho Jovem – plano de negócio simplificado desenvolvido por
alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio (regular ou Educação de
Jovens e Adultos), egressos de ações do SENAR GOIÁS (com ensino
médio) e universitários;
d) Município Agrinho – registro de ações empreendidas por instuições de
ensino sobre tema proposto do qual participará comitê gestor
constituído por professores e gestores de instituições de ensino
goianas das redes pública e privada de ensino.
4.3.3. Caso haja necessidade de reavaliação do trabalho em caso de
trabalhos identificados em situação de empate e/ou discrepância de
notas na listagem final de classificação, será necessária atuação do
Avaliadores da Banca Examinadora (A2);
4.3.4. As notas atribuídas pelos Avaliadores da Banca Examinadora (A2)
se sobrepõem às notas atribuídas pelos Avaliadores (A1), para fins de
classificação final dos trabalhos;
4.3.5. Dispensa-se inscrição específica para Avaliador da Banca
Examinadora (A2), considerando-se que este será convidado dentre a
listagem dos habilitados/classificados na seleção para Avaliador (A1);
4.3.6. O Avaliador da Banca Examinadora (A2) será remunerado por hora
de trabalho, como se segue:
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Categoria

Número de vagas –
Avaliadores (A2)
(Habilitados)

Cadastro de
Reserva
(Classificados)

Valor da Hora

Redação

05

05

R$ 45,84*

Desenho

05

05

R$ 45,84*

Agrinho Jovem

05

05

R$ 45,84*

Município Agrinho

05

05

R$ 45,84*

*Referência para cálculo: Hora Atividade (PS Superior Fim) – Resolução n° 25/2017/CA,
reajustado conforme Resolução nº 15/2018/CA.

5. DAS ATRIBUIÇÕES
5.1.

São atribuições comuns aos Avaliadores (A1) e aos Avaliadores da

Banca Examinadora (A2):
a) Realizar a análise de cada trabalho de modo imparcial e sigiloso;
b) Preencher mapa de notas conforme modelo disponiblizado pelo
SENAR GOIÁS;
c) Atribuir nota a cada trabalho, conforme critérios definidos para cada
categoria, previstos no respectivo Regulamento do Concurso Agrinho 2018,
disponível no site do SENAR GOIÁS, http://www.senargo.org.br.
5.2.

Das atribuições dos profissionais Avaliadores (A1):

a)

Analisar cada trabalho individualmente.

5.3.

Das

atribuições

dos

profissionais

Avaliavores

da

Banca

Examinadora (A2):
a)

Atribuir para cada trabalho (com notas discrepantes ou notas

empatadas na ordem de classificação) nota final definida em consenso;
b)

Responder aos recursos oriundos das avaliações em conjunto com

equipe interna formalmente designada.

6. DAS METAS A SEREM ATINGIDAS
6.1.

Os prestadores de serviços habilitados/classificados, deverão

desenvolver seus trabalhos conforme meta semanal estipulada pelo SENAR
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GOIÁS, tendo em vista o volume de projetos e trabalhos (projeto, plano de
negócio, redação, desenho) recebidos;
6.2.

O processo de avaliação dos trabalhos do Concurso do Programa

Agrinho será acompanhado pelo SENAR GOIÁS.

7. SÃO OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1.
a)

Obrigações dos Avaliadores (A1 e A2):

Executar os serviços de avaliação dos trabalhos do Concurso do

Programa Agrinho 2018, de acordo com a demanda apresentada, e em
obediência aos critérios definidos no regulamento, de acordo com as
normas do Edital de Seleção e Recrutamento;
b) Firmar e cumprir o Termo de Compromisso e Sigilo (Anexo V) junto ao
SENAR GOIÁS, comprometendo-se a não utilizar ou divulgar, em hipótese
alguma, os trabalhos avaliados bem como informações acerca do processo
de avaliação;
c) Cumprir rigorosamente com todas as etapas e prazos das atividades que
lhe serão designadas;
d) Executar os serviços de avaliação em conformidade com os critérios
estabelecidos nesse edital;
e) Responder perante o SENAR GOIÁS e/ou terceiros, por eventuais
prejuízos e danos, decorrentes de sua demora ou de sua omissão na
condução dos serviços de sua responsabilidade ou por erro na execução
destes;
f) Prestar esclarecimentos sobre a análise realizada quando solicitado pelo
SENAR GOIÁS;
g)

É vedado ao avaliador filmar ou fotografar qualquer trabalho e/ou prestar

informação sobre os trabalhos a terceiros;
h)

É vedada ao avaliador a saída do local, portando qualquer trabalho e/ou

anotação acerca da avaliação realizada.
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8.

DA CLASSIFICAÇÃO
8.1.

A classificação do candidato seguirá os critérios estabelecidos nas

tabelas do item 4.2, de acordo com as pontuações atribuídas para cada
qualificação;
8.2.

O candidato classificar-se-á na sua opção prioritária constando em

sua ficha as demais opções que elencou no momento da inscrição;
8.3.

Serão habilitados os 12 (doze) primeiros candidatos pontuados

para Avaliadores (A1) na categoria Agrinho Jovem; os 20 (vinte) primeiros
candidatos pontuados para Avaliadores (A1) na categoria Município Agrinho;
8.4.

Em caso de necessidade, serão convidados os 5 (cinco) primeiros

habilitados em cada categoria para atuarem como Avaliadores da Banca
Examinadora (A2), nos termos do que dispõe o item 4.3;
8.5.

Os candidatos classificados comporão lista de acordo com suas

pontuações para cadastro de reserva, podendo ou não serem chamados, de
acordo com a necessidade e ordem final de classificação;
8.6.

O candidato habilitado Avaliador (A1) será chamado a avaliar as

categorias de acordo com sua primeira opção e depois sucessivamente;
8.7.

Tendo concluído as demandas para análise de trabalhos da

categoria na qual se inscreveu e restando ainda outras categorias a serem
avaliadas para as quais o candidato tenha demonstrado interesse e habilidade
técnica, poderá o SENAR GOIÁS remanejá-lo de acordo com a necessidade e
desde que haja prévia consulta ao profissional;
8.8.

Em caso de empate durante a seleção serão considerados os

seguintes critérios de desempate, na seguinte ordem:
a) Mais idade;
b) Participação em bancas de seleção/concurso;
8.9.

Despesas com inscrição e/ou participação em todas as fases e

procedimentos desta seleção e recrutamento correrão por conta do candidato,
que não terá direito a estacionamento, alojamento, alimentação, transporte e/ou
ressarcimento de despesas por parte do SENAR GOIÁS;
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9.

DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA PONTUAÇÃO DOS

CANDIDATOS
9.1.

Os documentos deverão estar em perfeitas condições de

legibilidade;
9.2.

As certidões/declarações de conclusão de curso de graduação,

pós-graduação, mestrado e doutorado deverão ser expedidas por instituição
oficial reconhecida pelo MEC;
9.3.

Os pontos decorrentes da mesma formação não serão cumulativos,

ou seja, será considerado apenas um título acadêmico/diploma/declaração para
cada faixa de pontuação;
9.4.

Para receber a pontuação relativa à experiência profissional

constante do item 4.2 deste Edital, o candidato deverá comprovar mediante
apresentação de uma das seguintes opções:
a)

Instituição Privada: Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e
Previdência

Social

(CTPS)

–

constando

obrigatoriamente:

identificação com número e série, foto do portador, qualificação
civil, contrato de trabalho e alterações de remuneração que
constem mudança de função - acrescida de declaração do
empregador informando o período (início e fim, se for o caso) e a
espécie do trabalho realizado, com a descrição das atividades
desenvolvidas;
b)

Instituição/Órgão Público: Cópia autenticada de certidão/Atestado,
que informe o período (início e fim, se for o caso) e a espécie do
trabalho realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas;

c)

Trabalhador Autônomo: Cópia autenticada de contrato de
prestação de serviços ou recibo de pagamento de autônomo (RPA)
acrescido de declaração, que informe o período (início e fim, se for
o caso) e a espécie do trabalho realizado.
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10.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
10.1. A ordem de habilitação/classificação será divulgada no site do

SENAR GOIÁS, até o dia 24 de agosto de 2018.

11. DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO
11.1.

Os candidatos habilitados e os candidatos classificados deverão

confirmar comparecimento pelo e-mail (agrinho@senar-go.com.br), ao encontro
de formação, a ser realizado no dia 03 de setembro, das 08:00 às 18:00, na sede
do SENAR GOIÁS, em endereço já mencionado neste Edital. A ausência do
candidato habilitado/classificado configurará a desclassificação do mesmo neste
recrutamento;
11.2.

A

data

do

encontro

de

formação

não

necessariamente

corresponde à data de início da análise dos trabalhos, esta será comunicada
através do e-mail cadastrado no Anexo II.
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12. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
12.1. O presente Edital de Seleção e Recrutamento, bem como todos os
elementos integrantes, encontram-se disponíveis, para conhecimento e retirada
no endereço eletrônico: www.senargo.org.br, ou ainda, perante o Departamento
Técnico – Coordenação do Concurso Agrinho, no endereço sito à Rua 87 n°.
662, 1º andar, Setor Sul, CEP 74.093-300, em Goiânia-GO;
12.2. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na
interpretação deste Edital e seus Anexos, e/ou as informações adicionais que se
fizerem necessárias quanto às inscrições e resultado final, deverão ser enviados
SOMENTE para o e-mail: agrinho@senar-go.com.br.

13. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
13.1. É de responsabilidade do inscrito acompanhar o andamento do
Edital

de

Seleção

e

Recrutamento

no

site

do

SENAR

GOIÁS

(www.senargo.org.br), não podendo alegar qualquer desconhecimento quanto
às instruções, termos, exigências, informações publicadas no referido site;
13.2. Os horários mencionados neste Edital de Seleção e Recrutamento,
referem-se ao horário oficial local (referência, Brasília – DF);
13.3. O horário disponível para análise dos trabalhos será de segunda a
sexta-feira de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00, podendo o avaliador se
adequar aos horários citados, de acordo com seu interesse, e de acordo com
demanda do SENAR GOIÁS;
13.4. Cada avaliador, terá seu horário de avaliação acompanhado pela
equipe interna do SENAR GOIÁS. O horário comercial poderá ser extrapolado,
assim como as atividades poderão ser realizadas aos sábados e/ou feriados,
desde que haja concordância por parte do candidato;
13.5. Colaboradores/empregados da equipe interna do SENAR GOIÁS,
que apresentem habilidade técnica compatível com os requisitos deste Edital,
poderão fazer parte da Banca Examinadora (A2) e/ou da equipe de Avaliadores
(A1), em seu horário de trabalho, compondo comissão constituída para esta
finalidade.
14. DO CRONOGRAMA
EVENTO
Divulgação do Edital de Seleção e Recrutamento
Período de inscrições
Divulgação de lista dos habilitados e
classificados
Encontro de Formação
Período de assinatura de contratos para
profissionais habilitados*
Período de avaliação dos trabalhos (estimado)
Divulgação do resultado parcial do concurso
Divulgação do resultado final do concurso

DATAS PREVISTAS
30/05/2018
04/06/2018 a 29/06/2018
24/08/2018
03/09/2018
03/09/2018 a 07/09/2018
03/09/2018 a 19/10/2018
16/10/2018
19/10/2018

*Caso haja necessidade de recrutamento dos profissionais classificados, estes assinarão
contrato no ato do início da análise dos trabalhos.
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15.

DA NATUREZA ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E CENTRO DE

CUSTOS
15.1.

Natureza Orçamentária Financeira: 2.08.01 – Serviços Técnicos

– Pessoa Física.
15.2.

Centros de Custo: Programa Agrinho.

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de depósito bancário em
conta informada pelos Avaliadores, mediante a conclusão das atividades e
atesto do SENAR GOIÁS;
16.2. O pagamento será efetuado, com o prazo de até 20 (vinte) dias úteis,
contados a partir da validação dos mapas de notas de cada Avaliador. Qualquer
pendência nas referidas entregas, interferirá na contagem desse prazo que
somente passará a viger a partir da regularização das avaliações.
18

16.3. A remuneração a que se refere o presente documento não poderá
ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive
para fins de cálculo de proventos, aposentadoria e pensões;
16.4. O Departamento de Administração e Finanças efetuará as retenções
devidas conforme legislação tributária vigente.

Goiânia, 28 de maio de 2018.

Marcelo Lessa Medeiros Bezerra
Gestor do Departamento Técnico

ANEXO I
ÁREAS AFINS

ÁREAS AFINS DE ADMINISTRAÇÃO
Ciências Contábeis – Ciências Econômicas – Ciências Políticas – Gestão –
Engenharia.

ÁREAS AFINS DE PEDAGOGIA
Comunicação Social – Jornalismo – Direito – Normal Superior – Psicologia –
Licenciaturas em geral.
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ÁREAS AFINS DE ARTES VISUAIS
Artes – Design – Publicidade e Propaganda – Jornalismo – Psicologia –
Licenciaturas em geral.

ANEXO II
CURRÍCULO VITAE
A) INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome completo:
CPF.:

RG:

Naturalidade:

Órgão Expedidor:
Nacionalidade:

Endereço completo:

Telefone Residencial: (

)

Telefone Celular: (

)

E-mail:
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B) FORMAÇÃO E TÍTULOS

Doutorado:
Curso:
Instituição de Ensino:
Ano de Conclusão:
Área de Pesquisa:

Mestrado:
Curso:
Instituição de Ensino:
Ano de Conclusão:
Área de Pesquisa:

Especialização/Pós-graduação:
Curso:
Instituição de Ensino:
Ano de Conclusão:
Área de Pesquisa:

Graduação:
Curso:
Instituição de Ensino:
Ano de Conclusão:

Cursos Complementares:
Curso:
Instituição de Ensino:
Ano de Conclusão:

Cursos Complementares:
Curso:
Instituição de Ensino:
Ano de Conclusão:

Cursos Complementares:
Curso:
Instituição de Ensino:
Ano de Conclusão:
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Cursos Complementares:
Curso:
Instituição de Ensino:
Ano de Conclusão:

C) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – apresentar informações em
ordem cronológica

Instituição:
Cargo:
Período:
Atividades:
22

Instituição:
Cargo:
Período:
Atividades:

Instituição:
Cargo:
Período:
Atividades:

Instituição:
Cargo:
Período:
Atividades:

Outras:
Especificar:

D) OUTROS CURSOS
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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ANEXO III
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
 1 foto 3x4 recente;
 Cópia da carteira de identidade (frente e verso);
 Cópia do CPF;
 Cópia do comprovante de endereço;
 Cópia comprovantes de Titulação;
 Currículo (Anexo II);
 Formulário de inscrição devidamente preenchido (Anexo IV);
 Dados Bancários (cópia do cartão bancário);
 Cópia de certificados de cursos;
 Para os candidatos inscritos na categoria Município Agrinho, apresentar
CNH válida;
 Cópia comprovantes de experiência profissional (páginas de identificação
e do registro do empregador com início das atividades e fim, se for o caso)
e/ou Declaração do Empregador que demonstre a data de início das
atividades e a data de fim, se for o caso (item 9.4 deste Edital);
 Termo de Compromisso e Sigilo (Anexo V);
 Declaração de Não Vínculo (Anexo VI).
Observação:
1. Todos os itens acima deverão ser apresentados pessoalmente na sede
do

Senar/AR-GO

ou

encaminhados

escaneados

via

e-mail

para

agrinho@senar-go.com.br, não sendo permitido, em hipótese alguma,
acréscimos posteriores. Estes representam parte da inscrição e farão parte
do arquivo, portanto, não serão devolvidos.
2. Em caso de documentação enviada por e-mail, é de inteira
responsabilidade do candidato anexar todos os documentos elencados
neste Anexo em um único e-mail, sob pena de não efetivação da inscrição
e/ou não pontuação de títulos, certificações e experiência profissional
correspondentes.
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ANEXO IV
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
CANDIDATO A FUNÇÃO DE AVALIADOR (A1)
Nome do Candidato: ______________________________________________
Endereço: _____________________________________________Nº________
Bairro: _____________________________ Município: ___________________
UF:______ Tel.: ( ) __________________ Celular: ( ) __________________
E-mail _______________________________________________
R.G: ___________________ Órgão Expedidor: _______/____
C.P.F.: ______.______.______ - _____ Data de Nasc.: ___/___/____
Nacionalidade:______________ Naturalidade: _______________
Título de Eleitor: ____________________ Zona: _______ Seção: __________
Estado civil: ___________________ Profissão: __________________________
Solicito, espontaneamente, minha inscrição para participar do recrutamento que
comporá a equipe de Avaliadores (A1) do Concurso do Programa Agrinho 2018,
para análise e julgamento dos trabalhos nas categorias seguintes, elencadas em
ordem de preferência:
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1ª Opção: (

) Agrinho Jovem

(

) Município Agrinho

2ª Opção: (

) Agrinho Jovem

(

) Município Agrinho

Conforme item 4.1 do Edital:
3ª Opção: (

) Redação

(

) Desenho

4ª Opção: (

) Redação

(

) Desenho

Declaro, que não mantenho vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto,
com o SENAR GOIÁS. Declaro, ainda, que estou ciente da íntegra do respectivo
Edital e, para atendimento, acrescento a este formulário as cópias dos
documentos exigidos no Anexo III, cuja responsabilidade pela veracidade das
informações é de inteira responsabilidade deste candidato.

Local/Data: ____________________ ____ de _____________ 2018.

____________________________________________
Assinatura do Candidato

ANEXO V
TERMO DE COMPROMISSO E SIGILO
Considerando o disposto neste edital visando contratação de Avaliador (A1) e
Avaliador da Banca Examinadora (A2) por meio do SENAR GOIÁS, declaro, sob
as penas da lei, pelo presente Termo de Compromisso e Sigilo que são
verdadeiras todas as informações prestadas no ato de inscrição. Reconheço a
importância do trabalho a ser desenvolvido, bem como a responsabilidade que
o mesmo exige, e, tendo em vista a sua natureza, assumo o dever ético de
manter, sob rigoroso sigilo, assuntos, registros e informações pertinentes aos
trabalhos e a todos os insumos necessários à minha atuação como Avaliador(A1)
ou como Avaliador da Banca Examinadora (A2) comprometendo-me a:
a) comunicar ao SENAR GOIÁS qualquer eventual impedimento ou conflito
de interesses;
b) cumprir fielmente com todas as atividades que me forem designadas, nos
termos deste Edital;
c) cumprir os prazos estabelecidos;
d) ser responsável no desempenho das atividades inerentes ao processo de
análise dos trabalhos (Avaliador A1) e junto à banca examinadora (Avaliador A2);
e) manter sigilo sobre as informações obtidas em função das atividades
realizadas;
f) participar, quando convocado, de atividades e/ou de reuniões inerentes à
prática do serviço contratado;
g) observar todos os procedimentos aplicáveis aos processos concernentes
à realização dos serviços solicitados pelo SENAR GOIÁS;
h) não utilizar ou divulgar, em hipótese alguma, todo e qualquer documento
e informação do trabalho realizado, sob pena de responder judicialmente, uma
vez que esses instrumentos serão objeto do concurso do Programa Agrinho
2018.
Li e estou rigorosamente de acordo com os termos do documento.

Local/Data: ____________________ ____ de _____________ 2018.

____________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO

Eu,__________________________ _________________________ - portador
do CPF____.____.____-____, residente _______________________________
_______________________________________________________________
cidade __________________- GO, telefone ____________________, declaro
não ser membro das instituições de ensino participantes do Concurso do
Programa

Agrinho,

nem

mesmo

de

equipe

de

sindicato

rural

(produtor/trabalhador) e não ser formador de agente educacional do Programa
Agrinho, bem como não possuir parentes em linha reta, colateral ou afim, até o
segundo grau de participantes do Concurso do referido programa.

Li e estou rigorosamente de acordo com os termos do documento.

Local/Data: ____________________, _____ de _______________ 2018.

____________________________________________
Assinatura do Candidato
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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
POR PRAZO DETERMINADO

Pelo presente instrumento, de um lado o SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL – SENAR GOIÁS, entidade de direito privado, criada
pela Lei 8.315, de 23 de dezembro de 1991, CNPJ n°. 04.279.967/0001-05, com
sede na Rua 87, 1º Andar, n°. 662, Setor Sul, CEP: 74093-300, Goiânia-GO, aqui
também denominada CONTRATANTE ou, simplesmente, SENAR GOIÁS,
representada pelo Presidente do Conselho Administrativo, JOSÉ MÁRIO
SCHREINER, brasileiro, casado, agropecuarista, C.I. nº. 1.104.988-SSP/SC,
CPF nº. 418.770.049-87, e, pelo Superintendente, ANTÔNIO CARLOS DE
SOUZA LIMA NETO, brasileiro, casado, ........., portador do RG nº ....... ...
SSP/......, CPF nº ........., residente e domiciliado nesta Capital, e, do outro lado,
XXXXXXXXX, brasileiro(a), graduado(a) em XXXXXXXX, pela Faculdade
XXXXXXXX, portador(a) do CPF nº. XXXXXXXX, residente e domiciliado(a) à
XXXXXXXX, Qd. XX, Lt. XX, Bairro XXXXX, Município/Estado, denominada
CONTRATADA, têm justo e pactuado, mediante as cláusulas adiante, o
presente contrato de Prestação de Serviço, com prazo determinado.
Cláusula Primeira – DO OBJETO
Contratação de Prestadores de Serviços/Avaliadores que executarão
a análise dos trabalhos do Concurso do Programa Agrinho 2018 – ETAPA III,
este promovido pelo CONTRATANTE, com prognóstico de que, ao final do
contrato, estarão avaliados todos os trabalhos.
Cláusula Segunda – DO LOCAL DE TRABALHO E FORMA DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
A CONTRATADA executará suas atividades em observância às
disposições do Edital de Seleção e Recrutamento nº 001/2018, na sede do
SENAR GOIÁS, localizado Rua 87, 1º Andar, n°. 662, Setor Sul, CEP: 74093300, Goiânia-GO, sob a forma de prestação de serviços.
Cláusula Terceira – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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A CONTRATADA receberá o valor de acordo com o disposto nos itens
4.1.2, 4.1.3 e 4.3.5 do Edital de Seleção e Recrutamento nº 001/2018 para cada
trabalho avaliado nas categorias que atuar.
O pagamento será feito ao avaliador/recrutado em decorrência da
avaliação dos trabalhos do Concurso do Programa Agrinho 2018 efetivamente
concluídos.
O pagamento será efetuado mediante transferência/depósito em
conta bancária informada pelo prestador de serviços/recrutado.
O pagamento será efetuado, com o prazo de até 20 (vinte) dias úteis,
contados a partir da validação dos mapas de notas de cada Avaliador. Qualquer
pendência nas referidas entregas, interferirá na contagem desse prazo que
somente passará a viger a partir da regularização das avaliações.

Cláusula Quarta – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I – Obrigações da CONTRATANTE:
a) Verificar, minuciosamente, a conformidade dos serviços prestados de
acordo com as especificações constantes nos termos deste contrato e no
Edital de Seleção e Recrutamento nº 001/2018;
b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações;
c) Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente à prestação do
serviço executado, no prazo e forma estabelecidos e mediante entrega da
documentação necessária para pagamento.
II – Obrigações da CONTRATADA:
a) Executar os serviços de avaliação dos trabalhos do Concurso do Programa
Agrinho 2018, de acordo com a demanda apresentada, e em obediência
aos critérios definidos no Regulamento e no Edital de Seleção e
Recrutamento nº 001/2018, enquanto viger o presente instrumento e de
acordo com termos estabelecidos no Edital e neste contrato;
b) Firmar e cumprir o Termo de Compromisso e Sigilo (Anexo V) junto ao
SENAR GOIÁS, comprometendo-se a não utilizar ou divulgar, em hipótese
alguma, os trabalhos avaliados, bem como informações acerca da
avaliação;
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c) Cumprir rigorosamente com todas as etapas e prazos das atividades que
lhe são designadas;
d) Executar os serviços contratados em conformidade com os critérios
estabelecidos no Regulamento do Concurso e no Edital de Seleção e
Recrutamento nº 001/2018;
e) Responder perante o SENAR GOIÁS e/ou terceiros, por eventuais
prejuízos e danos, decorrentes de sua demora ou de sua omissão na
condução dos serviços de sua responsabilidade ou por erro na execução
destes;
f) Prestar esclarecimentos sobre a análise realizada quando solicitado pelo
SENAR GOIÁS;
g) É vedado à contratada filmar ou fotografar qualquer trabalho e/ou prestar
informação sobre os trabalhos a terceiros;
h) É vedada ao avaliador a saída do local, portando qualquer trabalho e/ou
anotação acerca da avaliação realizada.
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Cláusula Quinta – DAS PENALIDADES
I - O atraso e o não cumprimento de quaisquer das cláusulas e demais
condições constantes no contrato sujeitará a CONTRATADA às penalidades:
a) Recebimento proporcional à prestação de serviços executada;
b) Multa moratória: de 1% (um por cento) por dia de atraso e por
descumprimento

das

obrigações

estabelecidas

neste

instrumento,

incidente sobre o valor total do contrato, até o limite de 30 (trinta) dias;
c) Multa compensatória: de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução parcial ou total;
d) Suspensão: temporária do direito de licitar e de contratar com o
CONTRATANTE, por período de até 02 (dois) anos;
§1º - As multas serão descontadas de qualquer crédito da
CONTRATADA existente no SENAR GOIÁS, em favor deste último. Na
inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá
recolhê-las nos prazos determinados ou, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

§2º - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a
outra, podendo ser aplicadas cumulativamente.
Cláusula Sexta – DA RESCISÃO
I - A rescisão deste contrato está subordinada aos princípios que
regem a contratação por tempo determinado, findando-se na data prevista para
o seu termo, independentemente de aviso prévio.
II - Em caso de descumprimento das cláusulas deste contrato e dos
dispositivos do Edital de Seleção e Recrutamento nº 001/2018, por parte da
Contratada, o SENAR GOIÁS poderá a qualquer momento rescindir o contrato
unilateralmente.
Cláusula Sétima – DA VIGÊNCIA
Este contrato vigerá a partir do dia 03 de setembro, findando-se de
pleno direito no dia 31/12/2018, ou quando do exaurimento do objeto.
Cláusula Oitava – DO FORO
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As partes elegem o foro da Comarca de Goiânia-GO para dirimirem
quaisquer questões oriundas deste Contrato, que não possam ser resolvidas
pela mediação administrativa.
E para que surta seus jurídicos e legais efeitos, estando as partes
justas e pactuadas, subscrevem o presente instrumento em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Goiânia-GO, .... de .................... de 2018.

José Mário Schreiner
Presidente do Conselho Administrativo
SENAR GOIÁS

Antônio Carlos de Souza Lima Neto
Superintendente
SENAR GOIÁS

Avaliador
CPF n°. XXXXXXXXXX
Testemunha: ________________ Testemunha: ________________
CPF nº:____________

CPF nº:____________

