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NOTA EXPLICATIVA 

 

 

PROCESSO DE PRÉ-CREDENCIAMENTO PARA TÉCNICO DE CAMPO, TÉCNICO ESPECIALISTA E 

SUPERVISOR TÉCNICO.  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional Sergipe (SENAR-AR/SE) 

disponibiliza informações sobre o processo de pré-credenciamento que teve o objetivo de 

selecionar candidatos interessados a atuarem na Assistência Técnica e Gerencial com a 

metodologia Senar. A primeira etapa do processo selecionou 46 (quarenta e seis) candidatos 

para realizarem a capacitação metodologia ATeG EaD gratuitamente. Os critérios de seleção 

foram disponibilizados juntamente com a lista dos selecionados. 

Cumpre salientar que o credenciamento não implica na obrigação do SENAR- AR/SE de efetuar 

qualquer contratação, constituindo-se apenas banco de agentes prestadores de serviços 

cadastrados, especificamente para atender às demandas. As vagas disponíveis são de acordo 

com as necessidades da Assistência Técnica e Gerencial do Senar Sergipe. Para atender a 

demanda de 2020, especificamente ao projeto Prospera Agropecuária Semiárido Sergipe, 

neste primeiro momento serão disponibilizadas 16 (dezesseis) vagas para Técnicos de Campo, 

com atuação em Bovinocultura de Leite, 02 (duas) vagas para Técnico Especialista Nível II 

atuarem na Agroindústria de Lácteos, 1 vaga para Fruticultura.   

Quanto às demais, ainda não temos previsão para contratação. 

Segue abaixo todas as etapas do processo. 

1ª ETAPA  

Processo de credenciamento por meio de formulário, seleção e matrícula. 

2ª ETAPA  

Conclusão e aprovação nos módulos da capacitação metodológica ATe-G EaD, preestabelecidos 

pelo Senar Sergipe até o dia 06 de dezembro de 2019. 
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3ª ETAPA  

Capacitação presencial com carga horária de 16h (dezesseis) horas aula. Cada turma terá a 

capacidade máxima de 25 (vinte e cinco) participantes. 

A capacitação acontecerá nos dias 09 a 12 de dezembro de 2019, conforme previsão abaixo: 

 1º turma: dias 09 e 10 de dezembro de 2019 

 2ª turma: dias 11 e 12 de dezembro de 2019 

 

4ª ETAPA 

Credenciamento através do edital disponível no site www.senarsergipe.org.br.  

 

 

Observações importantes: 

 O Senar Sergipe não se obriga a realizar a contratação de todos dos participantes desta 

capacitação. 

O edital de credenciamento será aberto ao público em geral, empresas interessadas nas áreas 

fins poderão se credenciar normalmente e concorrerem às vagas. 

As empresas que realizaram o credenciamento através do edital e não forem selecionadas, 

ficarão credenciadas no banco de dados por um período de até 02 (dois) anos como cadastro de 

reserva. 

A capacitação metodológica ATeG encontra-se disponível no site 

https://ead.faculdadecna.com.br/. 
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