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EDITAL Nº 001 /2022 - PROJETO “INOVARURAL” 

PROCESSO SELETIVO 
 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

A Fundação de Desenvolvimento e Inovação Agro Socioambiental do Espírito Santo – Fundagres 

Inovar é uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) privada, sem fins lucrativos, 

credenciada pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e 

Desenvolvimento Econômico – SECTIDES, como fundação de apoio ao Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper (Portaria N0 048 – R, de 29 de julho de 2021). A 

Fundagres Inovar, no uso de suas atribuições legais, torna público, por meio deste Edital Nº 001/2022, 

o processo de seleção de bolsistas que atuarão no Projeto “PROJETO INOVARURAL” e no 

“SUBPROJETO INOVAMUQUI”. Ambos serão executados pela Fundagres Inovar e Incaper, apoiados 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, por meio da emenda parlamentar 

federal proposta nº 023491/2021 inserida na Plataforma Mais Brasil, e visa atender a necessidade de 

impulsionar novos conhecimentos e práticas sustentáveis de produção, comercialização e agregação 

de valor, nas atividades agropecuárias capixabas, por meio da realização de eventos técnicos- 

científicos, treinamentos e capacitações que integrem P,D & I e ATER. 

 

Assim, se propõe incrementar os Programas de Governo e as Políticas Públicas voltadas aos Arranjos 

Produtivos da Fruticultura e da Agroecologia, aliados as ações transversais de Manejo de Irrigação, 

Conservação de Solos e de Recursos Hídricos, Crédito Rural, Comercialização e Marketing. 

 

A proposta também é estruturar a operacionalização, a divulgação e a disponibilização do Portal Web 

e App Campo Livre, desenvolvido pela Fundagres Inovar e pelo Incaper, como forma de viabilizar a 

oferta dos produtos e serviços de seus possíveis usuários (Agricultores Familiares, Povos e 

Comunidades Tradicionais, Extrativistas, Médios e Grandes Produtores e Mulheres, Jovens e 

Empreendedores Rurais, Aquícolas e da Pesca) aos diferentes mercados e consumidores, por meio de 

um “Classificados”, ampliando a visibilidade de ofertas e a interação entre seus fornecedores. Para 

incrementar a venda direta dos produtos da agricultura familiar, se propõe por meio do SUBPROJETO 

INOVAMUQUI, desenvolver um website, o MAPA VIRTUAL INTERATIVO em que os ativos e atrativos 

dos produtores locais serão georreferenciados como forma de divulgar seus produtos e serviços aos 
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turistas e comerciantes durante os eventos tradicionais de Muqui o Boi Pintadinho e Folia de Reis. 

Outra estratégia de comercialização é disponibilizar para um produtor de café premiado do município 

a rastreabilidade de seu produto. 

 

O referido Edital propõe a mobilização e contratação da equipe multidisciplinar baseando-se na 

Resolução FAPES nº 305/2022 para a execução do Projeto INOVARURAL e do subprojeto 

INOVAMUQUI, por meio da integração da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I), Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER) voltadas às questões produtivas, socioeconômicas e ambientais. 

Dessa forma, se espera que esses profissionais estruturarem e prospectarem cadeias produtivas 

agropecuárias do Estado e fortalecerem as Políticas Públicas e os Programas de Governo. Os 

beneficiários do Projeto, em sua maioria, serão agricultores familiares, comunidades e povos 

tradicionais e também, médios e grandes produtores e empreendedores rurais de todo o Estado, 

enfatizando as questões de etnia, gênero e geração. 

 

O Projeto INOVARURAL é financiado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), e executado em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 

Extensão Rural - Incaper. 

 

 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. A presente seleção dos bolsistas colaboradores será regida por este edital e será executada 

pela Fundagres Inovar. 

2.2. A aprovação neste processo seletivo simplificado não garante o início imediato das 

atividades, ficando a convocação do candidato classificado condicionada às necessidades do 

projeto. 

2.3. Os candidatos deverão acompanhar todas as etapas do processo seletivo pelo site da 

Fundagres Inovar (https://www.fundagresinovar.org.br/editais) 

2.4. A seleção em questão não gera qualquer vínculo empregatício com o Incaper ou com 

qualquer parceiro do projeto. A seleção gera vínculo empregatício com a Fundagres Inovar,de 

natureza bolsista para prestar serviços não eventuais ao empregador, sob a dependência deste e 

mediante remuneração. 

2.5. Os pré-requisitos e atribuições dos candidatos estão discriminados neste edital, no item 3. 
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3. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

3.1. Descrição das Áreas de atuação e atribuições. 
 
 

Área de atuação Atribuições 

 
Cód – 001 

 
 

Apoio Técnico nivel médio 
(AT-NM) - Pesquisa, 
desenvolvimento e Inovação 
(P,D&I). 

• Apoio às ações do uso do Portal Web e App Campo Livre disponibilizado 
para os beneficiários dos Projetos INOVARURAL e INOVAMUQUI. 

• Apoiar às ações voltadas ao uso da Plataforma Virtual, o Classificados 
Campo Livre, junto aos beneficiários eparceiros públicos e privados, 
coordenação e equipes dos projetos INOVARURAL e INOVAMUQUI; 

• Apoiar o levantamento de informações e dados sobre os stakeholders, 
para mapeá-los e qualificá-los como formade ampliar o acesso dos 
usuários do Portal; 

• Apoio à realização de um diagnóstico do Modelo de Negócios, 
considerando a sustentabilidade econômica,financeira e operacional da 
Plataforma como um serviço gratuito para os agricultores familaires e 
povos e comunidades tradicionais, bem como, para os produtorese, 
empreendeedores, empresários rurais e extrativistas, como os 
pescadores profissionais artesanais; 

• Apoio à realização de formações e eventos para o alcance do objeto do 
presente plano de trabalho e elaborar relatórios. 

Cód – 002 

 
Apoio Técnico nivel médio 

(AT-NM) – Banco Ativo de 

Germoplama (BAG) in vitro 

de Abacaxi. 

• Apoio as ações do Inovarural, com vias ao resgate e ampliação dos recursos 

genéticos do banco ativo de germoplama (BAG) in vitro de abacaxi - 

Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do CPDI Serrano/Incaper, 

Domingos Martins. 

• Participar de atividades práticas de P,D&I integradas a ATER realizadas para 
a apoiar o resgate e ampliação dos recursos genéticos do banco ativo de 
germoplama (BAG) in vitro de abacaxi: 

• Apoiar a manutenção dos acessos de abacaxizeiro do BAG in vitro, 
conservados no Laboratório deCultura de Tecidos e Células Vegetais (68 
acessos), viáveis e livres de patógenos; 

• Apoiar o desenvolvimento das metodologias mais eficientes de 
conservação in vitro de diferentes acessos de abacaxizeiros; 

• Apoiar a introdução dos novos acessos de interesse no cultivo in vitro e 
resgatar e reintroduzir aproximadamente 82 acessos mantidos em casa de 
vegetação e campo; 

• Apoiar o fornecimento das mudas micropropagadas para a renovação dos 
BAGs in vivo da Fazenda Estadual de Sooretama (FES) e da Fazenda Estadual 
de Bananal do Norte (FEBN) e para avaliações do material vegetal em 
campo, visando seleção de cultivares promissores; 

• Auxiliar a coordenação geral do INOVARURAL no atendimento de 
demandas e cumprimento de metas de trabalho e suas equipes 
multidisciplinares, sempre que acionado. 

• 
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Cód – 003 

Apoio Técnico nivel médio 
(AT-NM) – Unidades de 
Produção Agroecológica 
vocacionadas à Fruticultura, 
com foco na cultura da 
manga Ubá. 

• Apoiar às atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) 
realizadas nas Unidades de Produção Agroecológica de manga Ubá e no 
laboratório de culturas de tecidos da Fazenda Experimental de Marilândia 
do Incaper, em Marilândia/ES: 

• Participar das atividades práticas de P,D&I integradas a ATER 
realizadas nas Unidades deProdução Agroecológica vocacionadas à 
Fruticultura da FEM do Incaper em Marilândia; 

• Auxiliar a coordenação das Unidades Produtivas e atender as 
demandas para cumprir as metas de trabalho; 

• Criar formulários, questionários e planilhas para anotação de dados 
experimentais e de campo e participar de atividades afins nas 
Unidades; 

• Auxiliar o coordenador e demais bolsistas no desenvolvimento das 
atividades e cumprimentos das metas propostas, informando ao 
coordenador com antecedência caso necessite se ausentar; 

• Apoiar a coordenação geral do Projeto INOVARURAL e suas equipes 
multidisciplinares, sempre que acionado. 

 
Cód – 004 

 
Apoio Técnico nivel médio 

(AT-NM) – Unidade 

Experimental de Produção 

Agroecológica - UEPA 

• Participar de atividades práticas envolvendo pesquisa, desenvolvimento 
e inovação realizados nas unidades de produção animal do Incaper em 
Linhares; 

• Auxiliar os coordenadores das unidades no atendimento de demandas e 
cumprimento de metas de trabalho; 

• Criar formulários, questionários e planilhas para anotação de dados 
experimentais e de campo e participar de atividades afins nas unidades; 

• Apoiar a coordenação geral do Projeto INOVARURAL e suas equipes 
multidisciplinares, sempre que acionado. 

 
Cód – 005 

 
 

Apoio Técnico nivel médio 
(AT-NM) – Resgate de 
Variedades Crioulas em 
poder dos agricultores 
familiares. 

• Apoiar às atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I), a 
fim de resgatar as variedades crioulas em poder dos agricultores 
familiares, nas diferentes regiões do Estado do Espírito Santo, para a 
formação do banco de sementes de culturas alimentares na Fazenda 
Experimental do Incaper de Viana/ES, 

• Participar das atividades práticas de P,D&I integradas a ATER realizadas 
para a apoiar a coleta degermoplasma de sementes crioulas de culturas 
alimentares em todas as regiões do estado do Espírito Santo; 

• Apoiar a avaliação morfológica de todos os genótipos das culturas 
alimentares coletadas anotando-se no “Livro de Introdução” do banco de 
germoplasma; 

• Apoiar a multiplicação de sementes de culturas alimentares com 
características desejáveis de cor, produtividade, porte, entre outras 
características, nas unidades de produção de sementes crioulas da FEV 
do Incaper; 

• Apoiar a estruturação da coleta de sementes crioulas na CEASA de 
Cariacica, ES, por meio do espaço da Fundagres Inovar no local e pelo uso 
do Portal Web e App Campo Livre; 

• Apoiar o levantamento e o tratamento de dados coletados sobre o 
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 material genético em questão; 
• Auxiliar a coordenação geral do INOVARURAL no atendimento de 

demandas e cumprimento de metas de trabalho e suas equipes 
multidisciplinares, sempre que acionado. 

 
Cód – 006 

 
 

Apoio Técnico nivel médio 
(AT-NM) – Resgate de 
Variedades de Feijoeiro em 
poder dos agricultores 
familiares. 

• Apoiar às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a fim de 
resgatar as variedades de feijoeiro em poder dos agricultores familiares, 
nas diferentes regiões do Estado do Espírito Santo, para a formação do 
banco de sementes na Fazenda do Incaper de Bananal do Norte, 
Cachoeiro do Itapemirim/ES. 

• Apoiar o início de um banco de germoplasma de feijoeiro comum no estado 
do ES; 

• Apoiar a caracterização morfologicamente os acessos de sementes 
crioulas de feijoeiro coletados noEstado do Espírito Santo; 

• Apoiar a geração de informações sobre as características dos acessos 
avaliados, objetivando o processode conservação, intercâmbio e de 
desenvolvimento de variedades. 

• Auxiliar a coordenação geral do INOVARURAL no atendimento de 
demandas e cumprimento de metas de trabalho e suas equipes 
multidisciplinares, sempre que acionado. 

 
Cód – 007 

 
 

 
Apoio Técnico nivel médio 
(AT-NM) – Revitalização do 
Laboratório de Análises 
Químicas de Solos do 
Incaper. 

• Apoiar a revitalização e manutenção do laboratório de Análises Químicas 
de Solos CPDI-Serrano, para que as demandas dos agropecuaristas 
beneficiários do Projeto Inovarural e da pesquisa agropecuária aplicada 
do Espírito Santo sejam atendidas, no sentido de prestar um serviço que 
gere renda, valorização social e preservação do meio ambiente. 

• Participar das atividades práticas de P,D&I realizadas para a apoiar a 
revitalização do laboratório desolos citado; 

• Apoiar a revitalização e manutenção do laboratório de Análises Químicas 
de Solos CPDI-Serrano, para que as demandas dos agropecuaristas 
beneficiários do Projeto Inovarural e da pesquisa agropecuária aplicada 
do Espírito Santo sejam atendidas; 

• Apoiar a prestação de serviços oriunda do referido laboratório, a fim de 
gerar renda e valorização social e preservação do meio ambiente; 

• Auxiliar a coordenação geral do INOVARURAL no atendimento de 
demandas e cumprimento de metas de trabalho e suas equipes 
multidisciplinares, sempre que acionado. 

 
Cód – 008 

 

 
Apoio Técnico nivel 

médio  (AT-NM)  – 

Atividades transversais 

• Apoiar as ações do Inovarural, referentes as atividades transversais: 
Conservação de Solos e Recursos Hídricos/Manejo de Irrigação e 
estruturar Unidades de Referências sobre os temas, tanto na Fazenda 
Experimental do Incaper de Marilândia- FEM, quanto nas propriedades 
rurais da região, a fim de promover a transferência de tecnologia e a 
difusão do conhecimento, por meio de eventos técnicos e formações que 
atendam as demandas dos agropecuaristas beneficiários do Projeto 
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referentes a 

Conservação de Solos e 

Recursos 

Hídricos/Manejo de 

Irrigação. 

Inovarural e da pesquisa agropecuária aplicada do Espírito Santo, 
gerando assim, aumento de renda, valorização social e preservação do 
meio ambiente. 

• Acompanhar as atividades práticas de P,D&I voltadas à Conservação de 
Solos e Recursos Hídricos/Manejo de Irrigação desenvolvidas na FEM e 
nas propriedades rurais da região; 

• Apoiar a estruturação de URs, sobre os temas transversais em questão, 
na FEM e nas propriedades rurais municipais e da região; 

• Apoiar a organização e a realização de eventos técnicos e das formações 
temáticas demandados pelos beneficiários do Inovarural e pela pesquisa 
agropecuária aplicada do Espírito Santo; 

• Incentivar o uso do Portal Web e App Campo Livre para levantar e tratar 
dados e informações coletadas a fim de estruturar relatórios técnicos e 
pesquisas socioeconômicas previstas no Projeto; 

• Auxiliar a coordenação geral do INOVARURAL no atendimento de 
demandas, no cumprimento de metas de trabalho e suas equipes 
multidisciplinares, sempre que acionado. 

 
Cód – 009 

 
 

Apoio Técnico nivel médio 
(AT-NM) – Estruturação das 
UnidadesProdutivas 
Agroecológicas voltadas as 
plantas medicinais e 
bioativas. 

• Apoiar o INOVARURAL em relação as atividades de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) e ATER realizadas nas Unidades de 
Produção Agroecológica de plantas medicinais e temperos (bioativas) da 
Fazenda Experimental Reginaldo Conde – FERC, em Jucuruaba, Viana. 

• Apoiar a realização de atividades práticas envolvendo P, D&I e ATER, por 
meio da estruturação das Unidades de Produção Agroecológica do 
Incaper em Jucuruaba/Viana, para apoiar a organização e a realização de 
capacitações de agricultores e eventos temáticos como os Dias de 
Campo, Intercâmbios e Visitas Técnicas; 

• Auxiliar na coleta e tabulação de dados de campo somados aos dados 
levantados junto aos usuários do Portal Web e App Campo Livre para 
apoiar as pesquisas socieconômica e ambiental previstas; 

• Apoiar na elaboração de materiais de divulgação, formulários, 
questionários e planilhas para coletar e tratar os dados experimentais 
e de campo; 

• Apoiar àcoordenaçãoe demais bolsistas no desenvolvimento das atividades 
e cumprimentos das metaspropostas, informando ao coordenador com 
antecedência caso necessite se ausentar; 

• A p o i a r a coordenação geral do Projeto INOVARURAL e suas equipes 
multidisciplinares, sempre que acionado. 

 
Cód – 010 

 
 

Apoio Técnico nivel médio 
(AT-NM) - Pesquisa, 
desenvolvimento e Inovação 
(P,D&I). 

• Apoio às ações do uso do Portal Web e App Campo Livre disponibilizado 
para os beneficiários dos Projetos INOVARURAL e INOVAMUQUI. 

• Apoiar às ações voltadas ao uso da Plataforma Virtual, o Classificados 
Campo Livre, junto aos beneficiários eparceiros públicos e privados, 
coordenação e equipes dos projetos INOVARURAL e INOVAMUQUI; 

• Apoiar o levantamento de informações e dados sobre os stakeholders, 
para mapeá-los e qualificá-los como formade ampliar o acesso dos 
usuários do Portal; 

• Apoio à realização   de um   diagnóstico   do Modelo   de   Negócios, 
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 considerando a sustentabilidade econômica,financeira e operacional da 
Plataforma como um serviço gratuito para os agricultores familaires e 
povos e comunidades tradicionais, bem como, para os produtorese, 
empreendeedores, empresários rurais e extrativistas, como os 
pescadores profissionais artesanais; 

• Apoio à realização de formações e eventos para o alcance do objeto do 
presente plano de trabalho e elaborar relatórios. 

 
Cód – 011 

• Apoiar as ações de Coordenação, assessomento e estruturação das ações 
voltadas ao crédito rural, por meio da cooperação técnica entre a 
Fundagres Inovar, Incaper e Banco do Brasil, a fim de promover o 
Assessoramento Técnicoem Nível de Imóvel (ATNI) aos beneficiários do 
Projeto INOVARURAL; 

• Apoiar as equipes que atuam com o crédito rural dos projetos 
INOVARURAL e INOVAMUQUI; 

• Apoiar a gestão administrativa e financeira dos recursos arrecadados 
pelos serviços prestados como ATNI e AgenteRural do BB; 

• Apoio na realização de formações e eventos técnicos e na elaboração de 
relatórios comprobatórios. 

Apoio Técnico nivel 

médio (AT-NM) – 

Apoio ao Crédito Rural 

do Projeto 

INOVARURAL. 

 
Cód – 012 

• Apoiar a organização e estruturação da implantação e do acompanhamento 
do Projeto INOVAMUQUI, como parteintegrante do INOVARURAL, para que 
os mercados da cultura e do turismo, sejam acessados pelo projeto piloto em 
questão, integrando assim, inovação com estratégias de marketing, para que 
os produtos locais de Muqui, oriundos da Agricultura Familiar, sejam 
comercializados de forma direta. 

• Apoiar a formulação dos instrumentos metodológicos e a elaboração dos 
planos de gerenciamento, comunicação e de ações do projeto InovaMuqui; 

• Identificar e mapear os stakeholders e o status organizacional das 
instituições que atuam na produção e comercialização de produtos da 
agricultura familiar, auxiliando-os posteriormente em seus gargalos; 

• Estruturar as estratégias voltadas à comercialização e marketing dos 
produtos e serviços da agricultura familiar domunicípio de Muquie região, 
com ênfase nas mulheres, jovens e empreendedores rurais locais e do 
entorno; 

• Organizar os eventos de lançamento do Projeto InovaMuqui para divulgar e 
disponibilizar o uso gratuito das duas plataformas digitais, o Portal Web e 
App Campo Livre e sua nova funcionalidade vinculada, o Mapa Virtual 
Interativo da agricultura familiar, que será desenvolvida pelas ações do 
Projeto para inserir os produtos dos agricultores e emepreendedores locais 
nos mercados do turismo e cultura e em outros conceituais e tradicionais; 

• Organizar as formações e eventos técnicos-científicos para divulgar as ações 
do projeto focadas no fortalecimento das organizações associativas dos 
beneficiários, na comercialização, agregação de valor, gestão, 
empreendedorismo,crédito rural e sustentabilidade; 

• Levantar as informações e dados para serem tratados e qualificados, sendo 
as informações resultantes, orientadoras das atividades voltadas à 
comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar da Região dos 

 

Assessoria Técnica   de 
Comercialização e 
Marketing das Cadeias 
Agroalimentares - 
Extensão Tecnológica C 
(EXT-C) 
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 Vales e do Café; 
• Gerar documentos e demais materiais de sensibilização, formação, 

mobilização e capacitação, voltados à sistematização das experiências vividas 
no projeto e outros com foco na comercialização dos produtos da agricultura 
familiar, da agregação de valor e da organização social que se caracterizem 
como tecnologias sociais. 

• Elaborar os Relatórios Técnicos e organizar e disponibilizar as 
comprovações documentais. 

 
Cód – 013 

• Coordenar, assessorar e estruturar as ações voltadas as políticas públicas 
dos setores agropecuários e extrativistas (Pronaf, PAA, PNAE, Crédito 
Rural); 

• Coordenar e assessorar as ações voltadas ao Crédito Rural, junto aos 
beneficiários e parceiros públicos e privados, a fim de promover o 
Assessoramento Técnico em Nível de Imóvel (ATNI) e a Fundagres Inovar 
como Agente Rural do BB; 

• Estruturar as equipes de apoio ao crédito rural dos projetos INOVARURAL 
e INOVAMUQUI, integrando as atividades desenvolvidas pelos entes 
parceiros da cooperação técnica estabelecida entre Incaper, BB e a 
Fundagres Inovar; 

• Realizar a gestão administrativa e financeria dos recursos arrecadados 
referente pelos serviços prestados como ATNIe Agente Rural do BB. 

• Realizar treinamentos, capacitações e eventos técnicos envolvendo 
técnicos, parceiros e os produtores e extrativistas,para que o objeto do 
presente plano de trabalho seja alcançado. 

• Realizar articulações, mobilizações e apresentações do Projeto para os 
stakeholders mapeados; 

• Elaborar relatórios técnicos com comprovações. 

Coordenação de 
Políticas de Apoio aos 
Setores Agropecuários e 
Extrativistas - Extensão 
Tecnológica C (EXT-C) 

 
Cód – 014 

• Coordenar, assessorar e estruturar as ações voltadas ao uso do Portal 
Web e App Campo Livre, disponibilizado aos beneficiários dos Projetos 
INOVARURAL e INOVAMUQUI, como forma de ampliar o acesso dos 
fornecedores e consumidores e fidelizar clientes; 

• Coordenar, assessorar e estruturar as ações voltadas ao uso do Portal 
Web e App Campo Livre, disponibilizado aos beneficiários dos Projetos 
INOVARURAL e INOVAMUQUI e levantar informações e dados sobre os 
stakeholders, mapeá-los e qualificá-los para a construção das estratégias 
de ampliação de acesso dos beneficiários do Projeto; 

• Apoiar a avaliação e concepção de um modelo de negócio que incorpore 
funcionalidades ao Classificados Virtual Campo Livre, como o Mapa 
Virtual Interativo dos produtos e serviços da agricultura familiar de 
Muqui, sistema estruturante para a execução do projeto INOVAMUQUI; 

• Apoiar a realização de um diagnóstico do Modelo de Negócios 
considerando a sustentabilidade econômica, financeirae operacional da 
Plataforma e estruturar a articulação dos stakeholders para ampliar as 
oportunidades e as soluções para os gargalos e dificuldades enfrentadas 
pelos fornecedores e consumidores dos diferentes mercados; 

 

Coordenação de 

Pesquisa, 
Desenvolvimento e 
Inovação (P,D&I) - 
Extensão Tecnológica B 
(EXT-B) 
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 • Coordenar a estruturação das pesquisas sobre a viabilidade do 
desenvolvimento da plataforma e-commerce e sobre os impactos 
socioeconômicos das atividades produtivas e extrativistas desenvolvidas 
pelos usuários do Portal Campo Livre; 

• Realizar articulações, mobilizações, apresentações do Projeto e 
formações para as lideranças locais; representações dos produtores, 
extrativistas, empreendedores e possíveis parceiros públicos e privados; 

• Elaborar relatórios técnicos com comprovações. 

 
Cód – 015 

 
 

Gerência de 
Comercialização, 
marketing e 
empreendedorismo - 
Extensão Tecnológica A 
(EXT-A) 

• Coordenar a equipe destinada a atuar com as ações de comercialização, 
marketing e empreendedorismo e assessorar a coordenação geral do 
Projeto e as atividades destinadas ao gerenciamento dos projetos 
INOVARURALe INOVAMUQUI. 

• Coordenar as equipes voltadas às ações de comercialização, marketing e 
empreendedorismo, apoiar a elaboraçãodos instrumentos metodológicos 
e dos planos de gerenciamento, comunição e de ações do projeto; 

• Identificar e mapear os stakeholders e o status organizacional das 
instituições que atuam na produção ecomercialização de produtos da 
agricultura familiar, auxiliando-os posteriormente em seus gargalos; 

• Identificar aprimorar, testar e replicar ferramentas, processos, produtos 
e outras tecnologias de cunho técnico e gerencial, utilizadas como 
facilitadores da produção e comercialização da agricultura familiar; 

• Motivar e capacitar os atores envolvidos a integrarem de forma consciente 
e efetiva os fóruns e instâncias de deliberação sobre as políticas públicas e 
demais processos voltados ao desenvolvimento da agricultura familiar; 

• Estabelecer ambiente perene de troca de informações e experiências de 
cunho gerencial, técnico e produtivo entreas instituições, sendo: mercado, 
sociedade civil e governo; 

• Dotar as equipes executoras do projeto de conhecimentos, instrumentos, 
processos, entre outros, objetivando o efetivo desempenho de suas 
funções; 

• Auxiliar, acompanhar e executar orçamentos para aquisição de insumos, 
serviços e outros. 

• Assessorar e acompanhar às atividades relacionadas à divulgação das 
tecnologias, processos e procedimentos e a real apropriação das mesmas 
pelos diversos públicos da agricultura familiar. 

• Gerar documentos e demais materiais de sensibilização, formação, 
mobilização e capacitação, voltados à sistematização das experiências 
vividas no projeto e outros com foco na comercialização dos produtos da 
agricultura familiar, da agregação de valor e da organização social que se 
caracterizem como tecnologias sociais. 

• Elaborar relatórios técnicos. 
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3.2. Cargos, Requisitos e Carga horária. 

 
 

Cargo (código) 
CH 

(semanal) 

 

Requisitos/experiências 
Local 

do Projeto 

 
Cód – 001 

 

 
Apoio Técnico nivel 

médio  (AT-NM)  - 

Pesquisa, 

desenvolvimento  e 

Inovação (P,D&I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20h 

• Ensino médio completo; 

• Experiência em: 
1- Atividades de PD&I ou área afim; 
2 - Desenvolvimento de ações de Assistência e 
Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 

• Conhecimento de pacote office; 

• Facilidade para a elaboração e a realização de 
apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vitória 

 
Cód - 002 

 
Apoio Técnico nivel médio 

(AT-NM) – Banco Ativo de 

Germoplama (BAG) in vitro 

de Abacaxi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20h 

• Ensino médio completo; 

• Experiência em: 
1- Desenvolvimento de ações de Assistência e 
Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 

• Conhecimento de pacote office; 
• Facilidade para a elaboração e a realização de 

apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domingos 
Martins 

 
Cód – 003 

 
20h 

• Ensino médio completo; 

• Experiência em: 
1- Desenvolvimento de ações de Assistência e 

 
Marilândia 

mailto:fundagres@fundagres.org.br


Rua Afonso Sarlo, 160 - Bento Ferreira, Vitória - ES 
(27) 3636-9851 - (27) 3636-9885 fundagres@fundagres.org.br 

 

 

 

Apoio Técnico nivel 
médio  (AT-NM)  – 
Unidades de Produção 
Agroecológica 
vocacionadas  à 
Fruticultura, com foco 
na cultura da manga 
Ubá. 

 Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 

• Conhecimento de pacote office; 
• Facilidade para a elaboração e a realização de 

apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe. 

 

 
Cód – 004 

 
Apoio Técnico nivel médio 

(AT-NM) – Unidade 

Experimental de Produção 

Agroecológica - UEPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h 

• Ensino médio completo; 

• Experiência em: 
1- Desenvolvimento de ações de Assistência e 
Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 

• Conhecimento de pacote office; 
• Facilidade para a elaboração e a realização de 

apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linhares 

 
Cód – 005 

 
Apoio Técnico nivel 

médio (AT-NM) – 

Resgate de Variedades 

Crioulas em poder dos 

agricultores familiares. 

 
 
 
 

 
20h 

• Ensino médio completo; 

• Experiência em: 
1- Desenvolvimento de ações de Assistência e 
Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 

• Conhecimento de pacote office; 
• Facilidade para a elaboração e a realização de 

apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 

 
 
 
 

 
Viana 
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  presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe. 

 

 
Cód – 006 

 • Ensino médio completo; 

• Experiência em: 
1- Desenvolvimento de ações de Assistência e 
Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 

• Conhecimento de pacote office; 
• Facilidade para a elaboração e a realização de 

apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe. 

 

 

Apoio Técnico nivel 
  

médio (AT-NM) –   

Resgate de Variedades   

de Feijoeiro em poder   

dos agricultores   

familiares. 
20h Cariacica 

 
Cód – 007 

 • Ensino médio completo; 

• Experiência em: 
1- Desenvolvimento de ações de Assistência e 
Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 

• Conhecimento de pacote office; 
• Facilidade para a elaboração e a realização de 

apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe. 

 

 

Apoio Técnico nivel 
  

médio (AT-NM) –   

Revitalização do   

Laboratório de Análises   

Químicas de Solos do 
Incaper. 

 

20h 
Domingos 
Martins 
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Cód – 008 

 
Apoio Técnico nivel 

médio  (AT-NM) – 

Atividades 

transversais 

referentes   a 

Conservação de Solos 

e   Recursos 

Hídricos/Manejo de 

Irrigação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h 

• Ensino médio completo; 

• Experiência em: 
1- Desenvolvimento de ações de Assistência e 
Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 

• Conhecimento de pacote office; 
• Facilidade para a elaboração e a realização de 

apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marilândia 

 
Cód – 009 

 
Apoio Técnico nivel 
médio (AT-NM) – 
Estruturação das 
Unidades Produtivas 
Agroecológicas voltadas 
as plantas medicinais e 
bioativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h 

• Ensino médio completo; 

• Experiência em: 
1- Desenvolvimento de ações de Assistência e 
Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 

• Conhecimento de pacote office; 
• Facilidade para a elaboração e a realização de 

apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viana 

 
Cód – 010 

 

 
Apoio Técnico nivel 

médio (AT-NM) - 

 
 
 

20h 

• Ensino médio completo; 

• Experiência em: 
1- Desenvolvimento de ações de Assistência e 

Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 

 
 
 

Vitória 
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Pesquisa, 

desenvolvimento e 

Inovação (P,D&I). 

 produtivos locais e regionais; 
2 – Conhecimento na política de geração de 

ocupação e renda alternativa voltadas à 
produção animal/vegetal, seus produtos e 
subprodutos, sua comercialização, fomento 
aos arranjos produtivos locais e regionais; 

• Conhecimento de pacote office; 
• Facilidade para a elaboração e a realização de 

apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe. 

 

 
Cód – 011 

 • Ensino médio completo; 

• Experiência em: 
1- Elaboração de projetos de crédito ou área afim; 
2 -Desenvolvimento de ações de Assistência e 
Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 

• Conhecimento de pacote office; 
• Facilidade para a elaboração e a realização de 

apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe. 

 

 
Apoio Técnico nivel 

  

médio (AT-NM) –   

Apoio ao Crédito Rural   

do Projeto   

INOVARURAL.   

 20h Cariacica 

 
Cód – 012 

 
 

 
Assessoria Técnica de 
Comercialização e 

 
 
 

40h 

• Ensino superior completo ou nível médio com 
pelo menos 02 (dois) anos de experiência na 
execução de atividades correlatas as atividades 
da bolsa; 

• Experiência em: 
1- Gerenciamento de Projetos de cunho de 
geração   de   ocupação   e   renda   alternativa 
voltadas   à   produção animal/vegetal,   seus 

 
 
 

Vitória 
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Marketing das Cadeias 
Agroalimentares - 
Extensão Tecnológica C 
(EXT-C) 

 produtos e subprodutos, sua comercialização, 
fomento aos arranjos produtivos locais e 
regionais; 
2- Desenvolvimento de ações de Assistência e 
Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 
3- Organização e realização de eventos coletivos 
decoletivos de capacitação e extensão; 

• Disponibilidade para viagens; 
• Conhecimento de pacote office; 
• Facilidade para a elaboração e a realização de 

apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto e membros das comunidades locais; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe; 

• Desejável: Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH categoria B, válida. 

 

 
Cód – 013 

 • Ensino superior completo ou nível médio com 
pelo menos 02 (dois) anos de experiência na 
execução de atividades correlatas as atividades 
da bolsa; 

• Experiência em: 
1- Gerenciamento de Projetos de cunho de 
geração de ocupação e renda alternativa 
voltadas à produção animal/vegetal, seus 
produtos e subprodutos, sua comercialização, 
fomento aos arranjos produtivos locais e 
regionais; 
2- Desenvolvimento de ações de Assistência e 
Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 
3- Organização e realização de eventos coletivos 
decoletivos de capacitação e extensão; 
4 – políticas públicas (PAA, PNAE, Crédito Rural, 
Pronaf) 

• Disponibilidade para viagens; 
• Conhecimento de pacote office; 

 

 

Coordenação de 
  

Políticas de Apoio aos   

Setores Agropecuários e   

Extrativistas - Extensão   

Tecnológica C (EXT-C)   

 
40h 

 

   

 
Cariacica 
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  • Facilidade para a elaboração e a realização de 
apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto e membros das comunidades locais; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe; 

• Desejável: Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH categoria B, válida. 

 

 
Cód – 014 

 • profissional com titulação de mestre OU de 
nível superior com pelo menos 03 (três) anos de 
experiência na execução de atividades 
correlatas às atividades da bolsa; 

• Experiência em: 
1- Gerenciamento de Projetos de cunho de 
geração de ocupação e renda alternativa 
voltadas à produção animal/vegetal, seus 
produtos e subprodutos, sua comercialização, 
fomento aos arranjos produtivos locais e 
regionais; 
2- Desenvolvimento de ações de Assistência e 
Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 
3- Organização e realização de eventos coletivos 
decoletivos de capacitação e extensão; 

• Disponibilidade para viagens; 

• Conhecimento de pacote office; 
• Facilidade para a elaboração e a realização de 

apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto e membros das comunidades locais; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe; 

• Desejável: Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH categoria B, válida. 

 

 

Coordenação de 
  

Pesquisa,   

Desenvolvimento e   

Inovação (P,D&I) -   

Extensão Tecnológica B   

(EXT-B)   

  
 

 
40h 

 
 

 
Vitória 
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Cód – 015 

 • profissional com titulação de doutor OU de 
nível superior com pelo menos 05 (cinco) anos 
de experiência na execução de atividades 
correlatas às atividades da bolsa; 

• Experiência em: 
1- Gerenciamento de Projetos de cunho de 
geração de ocupação e renda alternativa 
voltadas à produção animal/vegetal, seus 
produtos e subprodutos, sua comercialização, 
fomento aos arranjos produtivos locais e 
regionais; 
2- Desenvolvimento de ações de Assistência e 
Extensão Rural – ATER nos termos da Política 
Nacional de Assistência e Extensão Rural – 
PNATER, voltadas ao fomento de arranjos 
produtivos locais e regionais; 
3- Organização e realização de eventos coletivos 
decoletivos de capacitação e extensão; 

• Disponibilidade para viagens; 
• Conhecimento de pacote office; 

• Facilidade para a elaboração e a realização de 
apresentação de resultados, realização de 
reuniões presenciais/on-line e trabalho 
presencial ou remoto (quando necessário) e 
elaboração de relatório de atividades e 
resultados; 

• Facilidade para interlocução, mobilização e 
sensibilização com membros envolvidos no 
Projeto e membros das comunidades locais; 

• Facilidade para a realização de trabalhos em 
equipe; 

• Desejável: Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH categoria B, válida. 

 

 
 

Gerência de 

  

Comercialização,   

marketing e   

empreendedorismo -   

Extensão Tecnológica A   

(EXT-A)   

  
 

40h 

 
 

Vitória 

 
 
 

3.3. As atribuições e atividades especificadas no item 3.1 poderão ser ampliadas, a critério da 

Coordenação, mediante demandas por execução. 

 
 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. Período de inscrição: 19 de setembro de 2022 a 23 de setembro de 2022. 

4.2. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá: 

4.2.1. Acessar o endereço eletrônico (https://www.fundagresinovar.org.br/editais ), onde 

terá acesso ao Edital completo. 

4.2.2 Entregar de forma presencial na sede da Fudagres Inovar, cópia física dos documentos 
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listados abaixo: 

4.2.2.1 Currículo Vitae ou Currículo Lattes atualizado pontuado no Anexo I e seus 

documentos comprobatórios caso seja necessário; 

4.2.2.2 Cópia simples do RG e CPF; 
4.2.2.3 Comprovante de residência; 

 
4.2.3 os documentos listados acima, devem ser entregue em envelope lacrado, constando em 

sua parte exterior o nome do candidato, código da bolsa pretendida e telefone para contato. 
 

 
5. DAS VAGAS E REMUNERAÇÃO 

O processo seletivo destina-se ao preenchimento das vagas, conforme quadro 1, para compor 

a equipe do Projeto INOVARURAL. 

 

Quadro 1 – VAGAS E REMUNERAÇÃO 
 
 

Código 

da 

bolsa 

 
Cargo 

 
Vagas 

 

Valor 

Forma de 
contratação 

/vínculo 

Período do 
contrato 

Cód – 001 Apoio Técnico nivel médio (AT-NM) - 

Pesquisa, desenvolvimento e Inovação 

(P,D&I). 

 

1 
R$ 
1.000,00 

 
Bolsa 

 
6 meses 

 
Cód - 002 

Apoio Técnico nivel médio (AT-NM) – Banco 

Ativo de Germoplama (BAG) in vitro de 

Abacaxi. 

 

1 
R$ 
1.000,00 

 
Bolsa 

 
18 meses 

 
Cód - 003 

Apoio Técnico nivel médio (AT-NM) – 
Unidades de Produção Agroecológica 
vocacionadas à Fruticultura, com foco na 
cultura da manga Ubá. 

 
1 

 

R$ 
1.000,00 

 
Bolsa 

 
14 meses 

 
Cód – 004 

Apoio Técnico nivel médio (AT-NM) – Unidade 
Experimental de Produção Agroecológica – 
UEPA 

 
1 

R$ 
1.000,00 

 
Bolsa 

18 meses 

Cód – 005 
Apoio Técnico nivel médio (AT-NM) – Resgate 

de   Variedades   Crioulas   em poder dos 

agricultores familiares. 

 
1 

R$ 
1.000,00 

 
Bolsa 

 
18 meses 

Cód – 006 Apoio Técnico nivel médio (AT-NM) – 
Resgate de Variedades de Feijoeiro em 
poder dos agricultores familiares. 

 
1 

R$ 
1.000,00 

 
Bolsa 

 
18 meses 

Cód – 007 Apoio   Técnico   nivel   médio(AT-NM) – 
Revitalização do Laboratório de Análises 
Químicas de Solos do Incaper. 

 

1 
R$ 
1.000,00 

 

Bolsa 
 

18 meses 

 

Cód – 008 
Apoio Técnico nivel médio (AT-NM) – 

Atividades transversais referentes a 

Conservação de Solos e Recursos 

Hídricos/Manejo de Irrigação. 

 

 
1 

 
R$ 
1.000,00 

 
 

Bolsa 

 
 

18 meses 
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Cód – 009 
Apoio Técnico nivel médio (AT-NM) – 
Estruturação das Unidades Produtivas 
Agroecológicas voltadas as plantas 
medicinais e bioativas. 

 

1 

 
R$ 
1.000,00 

 

Bolsa 

 

18 meses 

Cód – 010 Apoio    Técnico    nivel    médio  (AT-NM) - 

Pesquisa, desenvolvimento e  Inovação 

(P,D&I). 

 
1 

R$ 
1.000,00 

 
Bolsa 

 
24 meses 

Cód – 011 Apoio Técnico nivel médio (AT-NM) – Apoio 

ao Crédito Rural do Projeto INOVARURAL. 

 

1 
R$ 
1.000,00 

 

Bolsa 
 

18 meses 

Cód – 012 
Assessoria Técnica de Comercialização e 

Marketing das Cadeias Agroalimentares - 

Extensão Tecnológica C (EXT-C). 

 
1 

R$ 
2.420,00 

 
Bolsa 

 
18 meses 

Cód – 013 
Coordenação de Políticas de Apoio aos 

Setores Agropecuários e Extrativistas - 

Extensão Tecnológica C (EXT-C). 

 
1 

R$ 
2.420,00 

 
Bolsa 

 
18 meses 

Cód – 014 Coordenação de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) - 
Extensão Tecnológica B (EXT-B). 

 
1 

R$ 
3.025,00 

 
Bolsa 

 
18 meses 

Cód – 015 Gerência de Comercialização, marketing e 

empreendedorismo - Extensão Tecnológica 

A (EXT-A) 

 
1 

R$ 
4.235,00 

 
Bolsa 

 
18 meses 

 
 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1. A Comissão deste Processo Seletivo, será constituida por 3 (três) representates da Fundagres 
Inovar a saber: 

I. 1 representante da Diretoria; 

II. 1 representante do Conselho Curador 

III. 1 representante das Referências Técnicas dos projetos. 

6.2. O processo seletivo será constituído de uma etapa: 

6.2.1. Análise de currículo (Currículo Lattes) – 100 pontos; 

6.3. A análise do currículo terá caráter classificatório e eliminatório e serão computados 

apenas os documentos constantes no Anexo I – Item 1 deste Edital. 

6.5. O resultado final se dará pela escolha simples da maior pontuação. 
 

 
7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

7.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente. 

7.2. Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: 
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7.2.2. Maior idade; 

7.3. Os candidatos que não cumprirem qualquer uma das etapas de seleção serão 

automaticamente eliminados do processo. 

 
8. DOS RECURSOS 

8.1. Caberá recurso às decisões da prova de títulos, desde que devidamente fundamentado, 

em formulário (ANEXO II). 

8.2. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto no item 8.1 ou que forem 

apresentados fora do prazo estabelecido no item 9 serão indeferidos. 

 

9. CRONOGRAMA 
 

Etapas Data Local 

 

Inscrições 

 
19/09/2022 a 
23/09/2022 

Email - fundagres@fundagres.org.br 
 

https://www.fundagresinovar.org.br/ 
editais 

 

Resultado da Avaliação de 

Títulos 

 
26/09/2022 

Endereço Eletrônico 

https://www.fundagresinovar.org.br/ 
editais 

 
Recursos da Avaliação de 

Títulos 

 

27/09/2022 

Email - fundagres@fundagres.org.br  
 

https://www.fundagresinovar.org.br/ 
editais 

 

Resultado dos Recursos da 

Avaliação de Títulos 

 
29/09/2022 

Endereço Eletrônico 

https://www.fundagresinovar.org.br/ 
editais 

 
Resultado Final 

 
30/09/2022 

Endereço Eletrônico 

https://www.fundagresinovar.org.br/ 
editais 

 

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados, convocações e outras informações relevantes serão disponibilizados no site da 

Fundagres Inovar (https://www.fundagresinovar.org.br/editais ) 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. A inscrição do candidato no processo seletivo implica o conhecimento e a aceitação 

irrestrita das normas estabelecidas neste Edital. 

11.2. A inexatidão das declarações e irregularidades de documentos constatadas no decorrer do 
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processo, ou posteriormente, eliminará o candidato, anulando-se todos os atos decorrentesda sua 

inscrição. 

11.3. São de inteira responsabilidade do candidato o fornecimento de informações e a 

atualização de seus endereços residencial e eletrônico, durante o processo de seleção. AFundagres 

Inovar não se responsabiliza por eventuais prejuízos que o candidato possa sofrer em decorrência de 

informações incorretas ou insuficientes. 

11.4. A aprovação do candidato na seleção não implicará obrigatoriedade ao início de sua 

atuação, cabendo à coordenação do projeto o direito de convocar os candidatos de acordocom as suas 

necessidades, na estrita observância da ordem classificatória. 

11.5. Os candidatos aprovados que não forem selecionados ficarão no cadastro de reserva e 

poderão ser convocados posteriormente, caso necessário. 

11.6. Ainda que classificado, o candidato que não puder assumir a vaga a que concorreu, 

automaticamente será encaminhando para o final da listagem da aprovação. 

11.7. O não pronunciamento dos candidatos convocados no prazo estabelecido para esse fim 

autorizará a Fundagres Inovar a excluí-los do processo de seleção e convocar os candidatos seguintes. 

11.8. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo. 
 
 

 
Vitória, 16 de setembro de 2022. 

 
 

Pierangeli Cristina Marim Aoki 
Diretora Presidente 
Fundagres Inovar 
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ANEXO I – CRITÉRIO DE SELEÇÃO EQUIPE 

1. Análise de currículo. 
 

Discriminação Pontuação Limite de Pontos 

   

Ensino médio completo.  
10 

 
10 

Curso técnico em área afim da vaga pleiteada 
15 15 

Graduação relacionada com a especialidade exigida no 
perfil pleiteado- conforme item 3.2  

15 
 

15 

Especiacialização em nivel de pós graduação em área 
afim da vaga pleiteada  

20 
 

20 

Exercício profissional diretamente relacionado com o 
perfil da vaga pleiteada conforme currículo. 

4/ano 40 

Total geral 100 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
À Comissão de Seleção Interna Simplificada do Projeto “INOVARURAL” 

Fundação de Desenvolvimento e Inovação Agro Socioambiental do Espírito Santo - 

Fundagres Inovar 

 
Venho requerer recurso referente ao Edital nº 001/2022, no que tange: 

 
( ) prova de títulos da Seleção Interna Simplificada de Pessoal, conforme 

especificado abaixo: 

 

 
FUNÇÃO/CÓDIGO BOLSA 

 
 
 

NOME DO CANDIDATO 

 
 

 
Nº DE DOC. DE IDENTIDADE 

 
 
 

FUDAMENTAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO LÓGICA 

 

 

 

 

 
 

 
Vitória-ES, de de 2022. 

 

 

 
Assinatura 
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