
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA  

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
EDITAL Nº 07/2018 

 
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB torna público o 
Edital referente à seleção de participantes para a Oficina Territorial de Capacitação em Feminismo 
e Agroecologia para Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural do Projeto “Mulheres de 
Fibra: formação em agroecologia para mulheres rurais do estado da Bahia” para os Territórios do Vale 
do Jiquiriçá, do Litoral Norte/ Agreste Baiano e do Portal do Sertão. 
 
1. DO OBJETIVO 
  
Este edital visa disponibilizar vagas para a Oficina Territorial de Capacitação em Feminismo e 
Agroecologia para Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural, através do Projeto 
“Mulheres de Fibra: formação em agroecologia para mulheres rurais do estado da Bahia” do Programa 
Acadêmico de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PAFAF da Pró-Reitoria de Extensão – 
PROEXT da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB. 
 
2. DA NATUREZA 
 
2.1 O presente Edital concederá o total de 60 (sessenta) vagas para a participação nas Oficinas 
Territoriais de Capacitação em Feminismo e Agroecologia para Agentes de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Projeto “Mulheres de Fibra: formação em agroecologia para mulheres rurais do 
estado da Bahia”, com objetivo de promover ações de formação de mulheres em agroecologia, com o 
fortalecimento de grupos produtivos de mulheres rurais da agricultura familiar, visando à autonomia, à 
segurança alimentar e nutricional e à conservação da biodiversidade e com o envolvimento de agentes 
de assistência técnica e extensão rural, através de ações de capacitação nos Territórios do Portal do 
Sertão, Vale do Jiquiriçá e Litoral Norte/ Agreste Baiano.  
 
2.2 O Projeto "Mulheres de Fibra" é financiado pela a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário – SEAD - Casa Civil do Governo Federal. 
 
2.3 As atividades a serem desenvolvidas compreendem a realização de 4 (quatro) Oficinas Territoriais 
de Capacitação junto à técnicas/os de ATER (público misto) e entidades contratadas, sendo uma em 
cada território – Portal do Sertão, Recôncavo da Bahia, Vale do Jiquiriçá e Litoral Norte/ Agreste 
Baiano. 
 
2.4. As atividades formativas para os/as agentes de ATER serão em formato de oficinas, 
desenvolvidas em dois módulos, com carga horária total de 48 (quarenta e oito) horas para os 
Territórios do Portal do Sertão, do Vale do Jiquiriçá e do Litoral Norte/ Agreste Baiano.  
 
2.5. A Oficina Territorial de Capacitação em Feminismo e Agroecologia para Agentes de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Território do Recôncavo teve o primeiro módulo em novembro de 2017, 
e, portanto, os/as participantes foram selecionados pelas organizações de ATER que atuam no referido 
território. Em 2018, estes/as participantes terão asseguradas as vagas para o segundo módulo da 
Oficina Territorial, com carga horária total de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
2.6. Nas oficinas ocorrerão visitas de campo e serão tratadas de temáticas sobre relações de gênero, 
metodologia participativa, sistemas agroecológicos, políticas públicas e desenvolvimento territorial, 



conforme Quadro 1. Serão desenvolvidas as oficinas, respectivamente em cada território, e a 
mobilização para este público será assumida pela UFRB e as organizações das mulheres rurais 
participantes do projeto “Mulheres de Fibra”, em diálogo com os Colegiados Territoriais e a 
BAHIATER, junto ao Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar – SETAF dos Territórios 
do Recôncavo, do Vale do Jiquiriçá, do Portal do Sertão e do Litoral Norte/ Agreste Baiano.  
 
2.7. Para fins de certificação, os/as participantes deverão ter presença em, no mínimo, 75% da carga 
horária total da Oficina Territorial de Capacitação em Feminismo e Agroecologia para Agentes de 
Assistência Técnica e Extensão Rural. 
 
2.8. Os/as participantes selecionados/as para preencherem as vagas divulgadas neste Edital deverão 
disponibilizar carga horária de 48 (quarenta e oito) horas, divididas em dois módulos de 24 (vinte e 
quatro) horas, com disponibilidade durante a semana e em finais de semana, quando for necessário, 
conforme Quadro 1. 
 
2.9. Este edital refere-se ao período de setembro a dezembro de 2018. 
 
Quadro 1. Atividades formativas por temática e carga horária distribuída por módulo da Oficina 
Territorial de Capacitação em Feminismo e Agroecologia para Agentes de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do projeto “Mulheres de Fibra”, em 2018 

Atividade 
formativa 

Temáticas Carga 
horária 

Mulheres e Agroecologia 
Políticas Públicas para Mulheres Camponesas 

Formação em 
Feminismo 
(Módulo 1) Relações de Gênero e de trabalho no campo 

24 

Agroecologia, Sistemas Agroecológicos e Tecnologias Sociais 
Políticas Públicas de Fortalecimento da Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Territorial 

Formação em 
Agroecologia 
(Módulo 2) 

Metodologias Participativas 

24 

 TOTAL  48 
 
2.10. O presente Edital é regido pelos seguintes instrumentos legais: 
a) Resolução CONAC 038/2017 que dispõe sobre a aprovação das normas que disciplinam as 
atividades de Extensão Universitária no âmbito da UFRB; e 
b) Lei nº 12.155 de 23 de dezembro de 2009. 
 
3. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 O/a candidato/a que deseja concorrer a uma vaga para a Oficina Territorial de Capacitação em 
Feminismo e Agroecologia para Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural do Território do 
Recôncavo da Bahia deve atender aos seguintes requisitos: 
 
3.1.1 Atuar como agente de Assistência Técnica e Extensão Rural nos seguintes Territórios de 
identidade: Portal do Sertão, Vale do Jiquiriça e Litoral Norte/ Agreste Baiano. 
 
3.1.2 Ter disponibilidade de 48 (quarenta e oito) horas distribuídos em dois módulos para a Oficina 
Territorial de Capacitação em Feminismo e Agroecologia para Agentes de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Território do Recôncavo da Bahia, no período de setembro a dezembro de 2018. 
 



3.1.3 Ter disponibilidade para visitas de campo, relacionadas à Oficina Territorial de Capacitação em 
Feminismo e Agroecologia para Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural, incluindo os 
sábados, domingos e feriados. 
 
4. DAS VAGAS E LOCAL DE ATUAÇÃO 
 
4.1 Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas por território (conforme Quadro 2), e o/a candidato/a 
deverá informar a qual vaga estará concorrendo, levando em consideração seu local de atuação.  
 
Quadro 2. Vagas disponibilizadas por Território para a Oficina Territorial de Capacitação em 
Feminismo e Agroecologia para Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural 

VAGAS TERRITÓRIO  LOCAL DE REALIZAÇÃO DA OFICINA  
20 Território Vale do Jiquiriçá CFP/UFRB - Campus Amargosa 
20 Território Portal do Sertão CETENS/UFRB – Campus Feira de Santana 
20 Território Litoral Norte/ Agreste Baiano A definir - Alagoinhas 

 
5. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 
5.1 Período de inscrição: de 09 de agosto a 24 de agosto de 2018 até às 23:59 horas. 
 
5.2 As inscrições deverão ser realizadas da seguinte forma: o/a candidato/a deverá preencher e enviar 
a ficha de inscrição (Anexo 1) para o e-mail mulheresdefibra@proext.ufrb.edu.br, e anexando os 
seguintes documentos em formato PDF: 
a) RG;  
b) CPF; 
c) Comprovante de atuação na ATER; 
c) Comprovante de residência. 
 
5.3 O candidato deverá indicar no ato da inscrição o Território que tem interesse/ disponibilidade de 
realizar a Oficina, conforme Quadro 2. 
 
5.4 As inscrições com documentação incompleta serão indeferidas no processo de homologação. 
 
6. DA SELEÇÃO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
 
6.1 Os critérios de seleção para preenchimento das vagas serão: 
 
a) Atuação no Território para o qual se inscreveu; 
b) Afiliação a uma entidade de assistência técnica contratada no Território de atuação; 
c) Distribuição equitativa das vagas entre os gêneros; 
d) Distribuição equitativa entre as organizações em cada Território. 
 
6.2 O resultado final do processo seletivo será divulgado até o dia 31 de agosto de 2018. 
 
7. DO CRONOGRAMA 

Etapas Prazos 
Lançamento do edital 09 de agosto de 2018 
Período de inscrição 09 de agosto a 24 de agosto de 2018 
Divulgação do resultado Até 31 de agosto de 2018 
Vigência das atividades Setembro a dezembro de 2018 



8. DAS ATRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE 
8.1 Cumprir a carga horária da oficina e as atividades propostas pelos mediadores. 
8.2 Comunicar, imediatamente, à Coordenação do Projeto Mulheres de Fibra a desistência do curso. 
8.3 Manter comportamento pautado pelos princípios da ética no desenvolvimento de suas atividades. 
8.4 Preencher e assinar a lista de frequência. 
8.5 Preencher uma avaliação de cada módulo do curso. 
 
9. DAS ATRIBUIÇÕES DA PROEXT 
9.1 Publicar Editais. 
9.2 Certificar os/as participantes. 
9.3 Resolver casos omissos deste edital, mediante solicitação formal de qualquer uma das partes 
envolvidas. 
 
10. CUSTEIO DOS/AS PARTICIPANTES 
 
10.1. Aos participantes está previsto ajuda de custo (deslocamento, alimentação e hospedagem) 
através do pagamento de diárias. 
 
10.2. Para cada módulo, em três dias consecutivos (total de 24 horas), o valor correspondente é de R$ 
442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) por participante. O pagamento das 
diárias será realizado via depósito bancário. Os depósitos bancários somente serão aceitos em contas 
correntes individuais e em nome do beneficiário/ participante. Não serão aceitas contas conjuntas, 
contas poupança ou em nome de terceiros. Não recebem diárias aqueles/as que residem no município 
onde a Oficina será realizada. Caso haja desistência do/a participante, o recurso deverá ser devolvido 
na conta bancária do projeto. A comprovação da participação é mediante assinatura das listas de 
presença. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1 A inscrição implicará aceitação das normas para esse processo seletivo, contidas nesse edital e 
em outros que sejam eventualmente divulgados. 
 
11.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a divulgação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este processo seletivo, informados na página da Pró-Reitoria de Extensão – 
PROEXT/UFRB: www.proext.ufrb.edu.br. 
 
11.3 Os casos omissos no presente edital serão apreciados pela Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT e 
pela coordenação do Projeto “Mulheres de Fibra”. 

 
Cruz das Almas – BA, 09 de agosto de 2018. 

 
 
 

Ana Paula Inácio Diório 
Coordenadora do Projeto “Mulheres de Fibra” 

 
Tatiana Ribeiro Velloso 
Pró-Reitora de Extensão 



ANEXO 1 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTE DA OFICINA TERRITORIAL DE 
CAPACITAÇÃO EM FEMINISMO E AGROECOLOGIA PARA AGENTE S DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  
 

NOME COMPLETO  

 

ENDEREÇO  

 

MUNICÍPIO  

 

DATA DE  

NASCIMENTO 

 

TELEFONE  

 

E-MAIL  

 

RG  

 

CPF  

ORGANIZAÇÃO DE ATUAÇÃO EM ATER  

 

TEMPO DE ATUAÇÃO EM ATER  

 

 

TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO EM ATER 

 

(    ) Portal do Sertão 

(    ) Vale do Jiquiriçá 

(    ) Litoral Norte/ Agreste Baiano 

 


