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EDITAL Nº 001/2018 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS EM ESCOLA PÚBLICA RURAL OU DO CAMPO 
PARA CAPACITAÇÃO COMO ANIMADORES LOCAIS E EM VIVEIROS 

COMUNITÁRIOS. 

OBJETO: A Associação Centro de Tecnologia Alternativa – CTA, com sede na BR 
174 km 05 – Comunidade do Cataco, Pontes e Lacerda, Mato Grosso, CEP: 78.250-000 
torna público por meio deste Edital o interesse em selecionar alunos/as em escolas 
públicas rurais e do campo, de nível fundamental, médio ou médio/técnico para participar 
do curso de “capacitação de animadores locais e gestão de viveiros comunitário”. 

JUSTIFICATIVA 

O edital está ancorado na realização do curso de capacitação “capacitação de 
animadores locais e gestão de viveiros comunitário”. O curso é uma realização do 
CTA com base nos seus princípios objetivos respaldados pelo seu estatuto social. O 
Curso é apoiado pelo Projeto Semeando Amazônia Sustentável e com recursos próprios 
do CTA e de parceiros. A realização do curso se fez importante na medida que se tem 
viveiros comunitários instalados nas comunidades e organizações articuladas pelo CTA. 
O curso visa capacitar agentes locais bem como assegurar conhecimentos no âmbito das 
comunidades para o processo de gestão dos viveiros e no processo de produção de 
mudas para implantação de sistemas produtivos como os quintais produtivos, SAFs 
(sistemas agroflorestais), recuperação de áreas degradadas entre outras. 

DOS PARTICIPANTES: Poderão participar ou se inscrever para participar do curso de 
“capacitação de animadores locais e gestão de viveiros comunitário”.  Pessoas que 
estejam matriculados em escolas públicas rurais ou escolas com pedagogias voltadas 
para educação no campo, que tenham acima de 16 anos e jovens ou adultos desde que 
sejam articulados pelas organizações locais articuladas com as ações do CTA conforme 
este edital.  

DA INSCRIÇÃO 

a) Para se inscrever os interessados poderão ter acesso ao edital e ao formulário pelo 
site do CTA: http://www.ctamt.org.br, na aba publicações, no link: “capacitação de 
animadores locais e gestão de viveiros comunitário. Poderão ainda solicitar 
informações pelo e-mail: ctamt@ctamt.org.br. 

b)  O formulário e seus anexos poderão ser acessados, preenchidos, inclusive 
manualmente, e enviado para o email acima descrito ou ainda entregue no CTA, na 
BR 174, km 05, sede do CTA. 

c) Duvidas poderão ser sanadas pelo e-mail acima descrito ou ainda por telefone: 65 
999580643 (Ronaldo) 65 999712808 (Saguio). 

d) b) A hora e a data para a inscrição no site do CTA e envio da documentação pelo 
e-mail com arquivos anexados tipo, PDF, foto, entre outros é até 0,00 horas do dia 
10 de maio de 2018. 
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Para validação das inscrições e análise pelo CTA serão necessário as seguintes 
informações: 

a) Anexo I – Formulário de inscrição devidamente preenchido (01 ponto). 

b) Anexo II - Declaração da escola ou de responsáveis legal comprovando matricula e 
participação na escola. (01 ponto). 

c) Anexo III -  Declaração das organizações e ou escola articulada parceira 
comprovando moradia residência na comunidade ou em comunidade próximo. (01 
ponto). 

d) Anexo IV – Declaração de autorização para menor de 18 anos e pedido de 
atendimento especial. (Sem pontuação). 

Outros documentos e informações que servirão para análise:  

> cópia da RG ou do CPF ou ainda de qualquer outro documentos que comprove 
data de nascimento e filiação (01 ponto) 

> Horas disponibilizada, informada no formulário de inscrição para o trabalho 
comunitário e voluntário. (01 ponto por hora disponibilizada). Ressalta-se que o 
participante assinara termo de compromisso visando cumprir sua proposta de 
horas disponibilizadas. 

> Cursos específicos com certificados informados no formulário de inscrição. 

> Carta (texto) manuscrito com tema: “minha comunidade” (vale10 pontos). 

DAS VAGAS  

O Curso de “capacitação de animadores locais em gestão de viveiros 
comunitário” comportará até 15 vagas distribuídas nas seguintes situações: 

Do total de 15 vagas 07 vagas receberão ajuda tipo bolsa com compromisso de 
trabalhos comunitários no valor de 400 (quatrocentos reais mensais). Havendo 
inscrições serão selecionadas participantes até o preenchimento das 15 vagas. 

QUADRO DOS LOCAIS ONDE ESTAO LOCALIZADOS OS VIVEIROS 
COMUNITÁRIOS BASES PARA O CURSO. 

Municípios 

Comunidade 

Nº de 
Vagas 

Organizações escolas articuladas e parceiras 

  

Comodoro – Comunidade 
Colônia dos Mineiros 

1  

vaga 

- Escola Municipal Tiago Elias Fernandes. 

- Associação dos pequenos produtores da 
Colônia dos Mineiros. 

- COOPERMAF – Cooperativa de Produtores de 
Comodoro 

- ACA – Associação de Apicultores de 
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Comodoro 

Comodoro – Comunidade 
Alvorada 

01 vaga - Escola Municipal Dijalma Carneiro da Rocha. 

- Associação dos pequenos produtores da 
Colônia dos Mineiros. 

- COOPERMAF – Cooperativa de Produtores de 
Comodoro 

- ACA – Associação de Apicultores de 
Comodoro 

Mirassol – ARPA – PA 
Roseli Nunes 

01 vaga - ARPA – Associação regional de Agricultores 
Agroecológico 

- Escola Madre Cristina 

Jauru – Cooperjauru. 01 vaga Cooperjauru – Cooperativa de produtores de 
Jauru 

Pontes e Lacerda - CTA 01 vaga - Associação Centro de Tecnologia Alternativa 
CTA 

- IFMT/Campus de Pontes e Lacerda MT 

Terra Indígena Portal do 
Encantado - Aldeia 
Fazendinha  

01vaga - Associação Indígena Chiquitanos APIC 

- Aldeia Fazendinha 

Terra Indígena Portal do 
Encantado - Aldeia 
Acorizal 

01 vaga - Associação NIORCH, 

- Aldeia Acorizal  

Vagas sem bolsas de 
estudo livre para todas as 
unidades de produção de 
mudas.  

8 vagas - Todas as organizações e escolas articuladas 
acima. 

OBS: O CTA em parceria com as organizações articuladas poderão mobilizar e captar 
recursos para oferecimento de mais vagas com bolsas. 

Em caso de desistência de participantes com bolsas esta poderá ser ofertada aos 
participantes sem bolsas, seguindo resultada da analises das inscrições. 

 

 Pontes e Lacerda MT 25 de abril de 2018 

Diretoria do CTA 
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ANEXOS I 

FORMULARIO DE INSCRIÇÃO 

Nome completo:   

Documento e Nº  

Data de Nascimento:  

Nome da Mae  

Data de Nascimento:  

Município  

Nome da organização 
articulada 

 

Contatos (fone, e-mail)  

 

Cursos específicos já 
realizados com certificados: 
(nome do curso e duração) 

 

 

 

 

 

Proposta de horas a ser 
disponibilizado para trabalhos 

voluntários e comunitários. 

(Informar a quantidade de 
horas entre 05 a 15) 
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ANEXOS II 

DECLARAÇÃO PARA CERTIFICAR PARTICIPAÇÃO ESCOLAR. 

Eu ............................................................................................., Professor/a, 
coordenador/a diretor/a da escola 
......................................................................................., localizada no endereço 
...................................................................................................................................., 
DECLARO para os devidos fins que o/a Aluno/a 
............................................................... portador do documentos .................. de 
números ............... esta devidamente matriculado nesta unidade educacional desde o 
ano ......... e atualmente cursa .............................. podendo assim se inscrever 
conforme edital 0001/2018 para participar no curso de “capacitação de animadores 
locais e gestão de viveiros comunitário”. 

Por ser verdade firmo a presente declaração 

 

Local e data  

 

 

Nome do declarante 

CPF do declarante 
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ANEXOS III 

DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE MORADIA/RESIDENCIA 

Eu ..........................................................................................., na qualidade de 
responsável com ..........................., DECLARO para os devidos fins que o/a Aluno/a 
................................................................portador do documentos ................ de 
números ............... reside no endereço sitio ..............................comunidade, 
..................., podendo assim se inscrever e disponibilizar tempo para execução de 
atividades voluntária na nossa comunidade e comunidade vizinhas durante a 
realização do curso de “capacitação de animadores locais e gestão de viveiros 
comunitário”. 

Por ser verdade firmo a presente declaração 

 

 

Local e data 

Nome do declarante 

CPF do declarante 
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ANEXOS IV 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA MENOR DE 18 ANOS 

 

Eu ..........................................................................................., na qualidade de 
responsável como ..........................., DECLARO para os devidos fins que a pessoa 
................................................................ portador do documentos ................ Está 
autorizado a inscrever-se e a participar caso seja selecionada, do curso de 
“capacitação de animadores locais e gestão de viveiros comunitário”. Podendo 
para tanto participar de eventos, mutirões, dias de campo, oficina, seminários, 
intercâmbios e viagens para fins de realização do curso. 

 

Solicitação de atendimento específico que seja necessário para participação no curso 
em casos de doenças, alergias, necessidades especiais etc. 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

Por ser verdade firmo a presente declaração 

 

Local e data 

Nome do declarante 

CPF do declarante. 

OBS> para maiores de 18 anos preencher apenas caso haja necessidades especiais. 
Não sendo portanto documento obrigatório.  
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                     Anexo V - Carta, Texto Manuscrito com o tema: “Minha comunidade” 
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