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Edital de Seleção de
Beneficiários

Edital n° 001/2022

1. Disposições gerais

A Cargill Agrícola S/A em parceria com o Instituto Peabiru tornam
pública a abertura do Edital para a seleção de 90 (noventa) famílias de
agricultores, agricultoras e extrativistas a serem beneficiados pelo serviço de
assistência técnica rural e desenvolvimento e ativação gratuito por 12 meses de
cadeias da agricultura e extrativismo, oferecido pelo projeto “Inclusão
Produtiva - Assistência Técnica Rural para famílias das Ilhas de Abaetetuba -
ATER Abaeté”

1.1. O Projeto Assistência Técnica Rural para famílias das Ilhas de
Abaetetuba

Em 2018 e 2019, o Instituto Peabiru realizou diagnósticos junto às
famílias ribeirinhas das ilhas de Abaetetuba, oportunidade em que pôde
verificar a vocação das famílias para diversos produtos da agricultura familiar e
extrativismo vegetal. Verificou-se, também, a necessidade técnica para a
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potencialização dessa produção e a demanda por arranjos locais que
permitissem às famílias um melhor posicionamento nas cadeias de valor em
que operam.

Sob estas constatações, nasce o projeto Inclusão Produtiva -
Assistência Técnica Rural - ATER Abaeté, que visa dar apoio técnico a
produtores da agricultura familiar e do extrativismo para inclusão produtiva
das famílias das Ilhas de Abaetetuba. O projeto visa atender 90 famílias das
ilhas de Abaetetuba com Assistência Técnica Rural gratuita para
desenvolvimento de cadeias de produtos agroextrativistas. Dessa forma, em
2022, o projeto convidará e selecionará agricultores familiares e extrativistas
residentes nos Projetos de Assentamento Agroextrativistas (PAE) na região das
ilhas de Abaetetuba para receberem assistência técnica rural gratuita, de
acordo com os requisitos e orientações deste Edital.

1.2. A Cargill Agrícola S/A

A Cargill Agrícola é uma empresa, que tem como principal objetivo
ajudar a nutrir o mundo de maneira segura, responsável e sustentável. Com
mais de 155 anos, a empresa trabalha em parceria com produtores, clientes,
governos e comunidades em todos os territórios onde a companhia tem
operação. A empresa busca ajudar o mundo a prosperar sempre respeitando
as pessoas, seus saberes e as vocações de cada território.

1.3. Sobre o Instituto Peabiru

O Instituto Peabiru é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP) brasileira, fundada em 1998, que tem por missão fomentar o
protagonismo de grupos sociais da Amazônia para a promoção do pleno
acesso aos seus direitos fundamentais. Com sede em Belém, atua
nacionalmente, especialmente no bioma Amazônia, com ênfase no Marajó,
Nordeste Paraense e na Região Metropolitana de Belém (PA).

1.4. Definições

1.4.1. Assistência Técnica Rural

No presente Edital, compreende-se assistência técnica rural
como um conjunto de atividades como: manejo, ciclo de
acompanhamento de assessoria técnica, diagnóstico da unidade
de produção familiar, oficinas de diagnostico/mapeamento das
cadeias de valor da agricultura e extrativismo familiares,
capacitações conforme a necessidade das unidades de produção,
como por exemplo: manejo de solo, plano de manejo, aquisição e
aplicação dos insumos e boas práticas para produtos cultivados e
produtos extrativistas.

Outro aspecto a ser trabalhado é a ativação das cadeias,
visando a formalização e a comercialização com base na família e
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a estruturação em grupos de coletivos de produtores (associações
e cooperativas).

O projeto também visa apoiar os grupos para trabalhar o
beneficiamento de matérias primas com o objetivo de garantir o
ciclo de qualificação e ativação dos produtos selecionados para
alcançar mercados formais.

Todo esse processo será realizado por profissionais das
engenharias agrárias e técnicos agrícolas para acompanhamento
do agricultor e/ou extrativista e de sua unidade de produção
familiar. Está diretamente relacionado ao planejamento do uso do
solo e dos recursos naturais disponíveis na Unidade de Produção
Familiar (UPF), assim como a instrumentalização das famílias para
o uso de técnicas agroecológicas, de baixo custo e alta eficiência,
objetivando a melhoria do sistema produtivo e da produtividade a
partir da potencialização do uso dos recursos disponíveis.

1.4.2.Unidade de Produção Familiar

A Unidade de Produção Familiar (UPF) trata-se do local de
desenvolvimento da agricultura familiar, ou seja, é o espaço onde
a família desenvolve suas práticas produtivas. São consideradas
como unidades de produção familiares as roças de mandioca e
macaxeira, olericulturas, os quintais produtivos, os espaços de
criação de pequenos animais, os viveiros, os pomares, as áreas de
manejo do açaí e do extrativismo de cacau de várzea.

2. O Edital

Este Edital apresenta as regras e os requisitos para participação
voluntária no processo de seleção; a forma de inscrição e de habilitação da
inscrição de candidatos/as; e o processo de seleção e divulgação de 90
(noventa) agricultores e agricultoras que serão beneficiados com assistência
técnica rural gratuita por 12 meses promovida pelo projeto Inclusão Produtiva.

3. Vagas

Serão ofertadas 90 (noventa) vagas às famílias agroextrativistas que
atendam aos requisitos deste Edital, conforme apresentado no item 4, a
seguir.

4. Requisitos para participação

Para concorrer a uma das 90 (noventa) vagas ofertadas, o/a candidato/a
deverá atender aos seguintes critérios:

a) Ser residente de um dos Projetos de Assentamento
Agroextrativistas (PAE) a seguir: Santo Antônio II, Santo Afonso,
Caripetuba, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora do Livramento,
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Nossa Senhora do Bom Remédio, São João Batista II, Ilha Paruru e
Santa Maria e Comunidade Quilombola do Bom Remédio;

b) Ter no agroextrativismo a principal fonte de renda  para mantê-lo;

c) Utilizar predominantemente mão de obra dos integrantes da
família no processo produtivo;

d) Idade acima de 18 anos;

e) Ter interesse nos serviços oferecidos;

f) Trabalhar com mais de uma cultura agrícola.

5. Processo de inscrição e habilitação

As inscrições são gratuitas e abertas a todos e todas que tenham interesse e
que atendam aos critérios apresentados no item 4 do presente Edital;

O/a candidato/a deverá realizar sua inscrição no período de 05 de setembro a
05 de outubro de 2022.

● O/a candidato/a deverá se inscrever pelo telefone/WhatsApp (91)
99349-9577 no período de 05 de setembro a 05 de outubro de 2022;

● Após a inscrição, serão convocados todos os inscritos para reunião de
forma presencial em seus respectivos PAE para confirmação da
inscrição.

● A participação na reunião é obrigatória;

● Durante a visita, a equipe deverá conhecer o/a candidato/a, suas
atividades rurais e seu perfil socioeconômico;

● O/a candidato/a deverá responder ao questionário de diagnóstico
socioeconômico no momento da reunião junto aos pesquisadores do
Instituto Peabiru;

● Ao final da reunião, a partir da análise de atendimento aos requisitos
pelo/a candidato/a, o/a mesmo/a será imediatamente informado/a se
sua inscrição foi habilitada ou não;

● A inscrição será habilitada e concluída com a assinatura do/a
candidato/a, concordando com as regras do Edital para participação
no processo de seleção para as vagas;

● A inscrição implicará na aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais, o/a candidato/a não
poderá alegar desconhecimento;
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● Caso o/a candidato/a inscrito/a não esteja presente na reunião no seu
respectivo PAE, para a caracterização socioprodutiva previamente
agendada, para receber a equipe do projeto, e sem aviso prévio, ele/ela
entrará automaticamente em lista de espera.

6. Seleção

● Caso haja até 90 candidatos/as habilitados/as, todos/as serão
contemplados/as com as vagas;

● A fim de garantir a participação de todos os PAEs e Território
Quilombola listados (1. Santo Antônio II, 2. Santo Afonso, 3. Caripetuba,
4. Nossa Senhora da Paz, 5. Nossa Senhora do Livramento, 6. Nossa
Senhora do Bom Remédio, 7. São João Batista II, 8. Ilha Paruru e 9.
Santa Maria e 10. Comunidade Quilombola do Bom Remédio), será
reservado para cada PAE um número de 5 vagas num total de 50.
Dessa forma, caso haja um número de famílias habilitadas em
determinado PAE inferior ou igual a 5 famílias, todas serão
automaticamente beneficiárias do projeto e as vagas remanescentes
se somarão à ampla concorrência. Caso se exceda o número de 05
famílias habilitadas em determinado PAE e Território Quilombola,
serão sorteadas as 05 vagas e entre esses habilitados ainda durante a
reunião de habilitação da inscrição.

● No caso de haver mais de 90 inscritos/as, as vagas de ampla
concorrência (em princípio as 40 vagas) serão distribuídas através de
sorteio, tal qual descrito abaixo:

a) Ainda durante as reuniões de habilitação de inscritos/as, será
escolhido/a por meio de votação entre os/as participantes da
reunião um/uma representante (delegado/a) entre os/as 05
sorteados/as por PAE e Território Quilombola para o
acompanhar o sorteio das vagas de ampla concorrência a
ocorrer em data e local a confirmar;

b) Na segunda etapa, as vagas restantes serão preenchidas em
sorteio na presença dos representantes, considerando então
todos os/as candidatos/as habilitados/as não contemplados na
primeira etapa.

7. Acordo de Responsabilidade

Caso selecionado/a, o/a candidato/a deverá assinar termo de
compromisso, responsabilizando-se a:

● Construir uma agenda de trabalho com a equipe técnica;
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● Fornecer informações para a elaboração do projeto de
acompanhamento técnico da Unidade de Produção Familiar;

● Realizar as atividades previstas no projeto.

8. Considerações finais

Outras informações não contempladas neste Edital podem ser consultadas
pelos seguintes canais:  pelo telefone (91) 3222 6000 e e-mail
informativo@peabiru.org.br.

Fim do Edital n°001/2022.

Realização:
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