
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO RURAL 
DIRETORIA DA MULHER 

 

EDITAL CONJUNTO 001/2021 - PROGRAMA DE INCLUSÃO ECONÔMICA  
DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Produção Rural – SEMPRU, a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico - SEMDEC, e a DIRETORIA DA MULHER no uso de suas atribuições 

conferidas na Lei Orgânica Municipal, torna público o Processo Seletivo para a oferta de vagas para 

formação econômica inclusiva de mulheres em estado de vulnerbilidade, denominado “FLORESER 

CANAÃ”, observadas as normas e instruções estabelecidas neste Edital. 

 

1. DO PÚBLICO ALVO 

O Programa “FLORESER CANAÃ” destina-se a mulheres em estado de vulnerabilidade social, que 

possuam interesse em produção de flores ornamentais e sejam beneficiárias de políticas públicas de 

assistências sociais, que possuam cadastro atualizado no CadÚnico ou sejam assistidas pelo Centro 

de Atenção Psicossocial – CAPS.  

 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1.O presente Edital destina-se a selecionar pessoas físicas, mulheres, em estado de 

vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único da Secretaria Especial do Desenvolvimento 

Social do Ministério da Cidadania – CadÚnico – e/ou assistidas pelo CAPS – Centro de Atenção 

Psicossocial, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, que tenham a possibilidade da geração de 

renda através da produção de flores ornamentais em estufas.  

2.2. A Política de Assistência Social em consonância com Lei Municipal 753/2016, alterada para 

834/2018, Art. 1º, Inciso X, busca a inclusão econômica de pessoas físicas em estado de 

vulnerabilidade social, ofertando treinamento, acompanhamento, assistência técnica especializada e 

destinação de recursos para início das atividades produtivas. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA SECRETARIA NO PROGRAMA 

3.1. A DIRETORIA DA MULHER receberá as inscrições e selecionará, através de critérios 

estabelecidos neste Edital, para o projeto FloreSer Canaã, através do trabalho conjunto das 

secretarias envolvidas neste programa. Ainda como atribuição desta secretaria, será disponibilizado 

os uniformes para as produtoras, além do acompanhamento psicológico dessas mulheres. 

3.2. A SEMPRU, terá a responsabilidade: construção da estufa, fornecimento de todos os insumos 

necessários para a produção das flores ornamentais, assistência técnica especializada e as 

capacitações especificadas abaixo. 

 Sistemas produtivos e manejo cultural em floricultura;  

 Especificidades dos cultivos de flores ornamentais de corte, de vaso e jardinagem; 

 Paisagismo público. 

Para fins de viabilização do projeto, a SEMPRU utilizar-se-á das ferramentas do programa 

PROCAMPO, criado pela Lei Municipal 938/2021. 

3.3. A SEMDEC ofertará as capacitações de gestão empresarial nas áreas do Empreendedorismo, 

Vendas, Finanças e Cooperativismo e ainda o kit didático (bolsa, cadernos, lápis e canetas) a serem 

distribuídos. O Programa FloreSer Canaã, também poderá aderir outros projetos desenvolvidos pela 

secretaria supracitada. 
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4. DOS PRÉ-REQUISITOS 

a) Ter cadastro atualizado no CadÚnico junto a SEMDES; 

b) Residir em Canaã dos Carajás a pelo menos doze meses, comprovado por: comprovantes 

mensais emitidos por companhias de fornecimento de água, energia elétrica, telefone; e 

demais comprovantes que terão sua aceitação sujeitos a análise da Comissão Organizadora; 

c) Caso esteja participando como pessoa assistida pelo CAPS ou de atendimento 

psicológico/psiquiátrico pela rede pública de saúde, apresentar comprovante, através de 

laudos, parecer ou atestado. 

 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1 A inscrição dos interessados será efetuada de forma online, através do seguinte link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejsHpsGe56xa2DtG7phL2n7Hb184xhxGW0Sk-

fPeDQKclbVA/viewform salvo em casos onde o interessado não tiver acesso à internet ou 

dificuldade de preenchimento da ficha cadastral, a inscrição será presencial, na sede da DIRETORIA 

DA MULHER, localizada na Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás na Rua Tancredo Neves, 

n°S/N, Bairro Centro, no período definido no cronograma deste Edital. 

5.2 Aqueles cujo aderirem ao modo presencial para realização da ficha cadastral, deverá ligar entre 

às 08:00h ás 14:00h de segunda-feira à sexta-feira no número 0800 119 5555 para assim poder 

agendar o horário de atendimento onde será auxiliado por profissional designado pela DIRETORIA 

DA MULHER. 

5.3 Serão exigidos os seguintes documentos: 

a) Cópia legível de documento com foto e CPF, sendo necessário a apresentação do documento 

original; 

b) Cópia de comprovante de endereço conforme item 4, alínea “b” deste Edital; 

c) Folha resumo atualizada do CadÚnico emitido pelos Centro de Referência da Assistência Social - 

CRAS de Canaã dos Carajás. 

d) Cópia de comprovante de atendimento psicológico/psiquiátrico conforme item 4, alínea “c” deste 

Edital 

. 

 

6. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

6.1. A Comissão Organizadora selecionará os inscritos, cujos requisitos atendam às premissas deste 

Edital; 

6.2. Em caso do número de inscritos aprovados exceder o número de vagas deste Edital, serão 

utilizados como critérios de prioridade: 

6.2.1 Analise interpessoal durante a entrevista que será realizada pela DIRETORIA DA MULHER.  

 

 

 

7. DO QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejsHpsGe56xa2DtG7phL2n7Hb184xhxGW0Sk-fPeDQKclbVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejsHpsGe56xa2DtG7phL2n7Hb184xhxGW0Sk-fPeDQKclbVA/viewform
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7.1. De acordo com as cotas estabelecidas pela comissão organizadora, serão selecionadas 35 

mulheres. Deste, será destinado 20% para mulheres atendidas pelo CAPS e 12% para mulheres da 

terceira idade – acima de 60 anos e o restante para ampla concorrência.    

7.2. Caso as cotas não sejam preenchidas, as vagas remanescentes serão remanejadas para a 

ampla concorrência.  

 

 

8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E INÍCIO DO PROGRAMA 

8.1 A lista preliminar dos beneficiários selecionados será divulgada no diário oficial do município de 

Canaã dos Carajás-PA, na sede da Prefeitura Municipal, na Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural, em todos os CRAS do Município de Canaã dos Carajás, redes sociais da 

Prefeitura Municipal e e-mails informados na ficha cadastral, conforme cronograma deste Edital. 

8.2 Os inscritos, não selecionados, poderão interpor recurso, dentro do prazo previsto no 

cronograma neste Edital, para julgamento da Comissão Organizadora, que poderá: 

a) Recusar o recurso, justificando seus motivos; 

b) Acatar o recurso e refazer a lista de classificação. 

 

9. DAS CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA 

9.1 DOS CURSOS E CARGA HORÁRIA  

9.1.2 A carga horária de cada capacitação do programa será: 

a) Capacitação em Empreendedorismo........15 (quinze) horas; 

b) Capacitação em Cooperativismo........15 (quinze) horas; 

c) Capacitação em Vendas........15 (quinze) horas; 

d) Capacitação em Finanças........15 (quinze) horas; 

e) Capacitação teórica em Sistemas produtivos e Manejo cultural em floricultura 

........60 (sessenta) horas; 

f) Capacitação teórica em Especificidades dos cultivos de flores ornamentais de 

corte, de vaso e paisagismo........60 (sessenta) horas; 

g) Capacitação teórica sobre Paisagismo público........60 (sessenta) horas; 

h) Capacitação prática em Sistemas produtivos e Manejo cultural em 

floricultura........60 (sessenta) horas;  

i) Capacitação teórica em Sistemas produtivos e Manejo cultural em 

floricultura........60 (sessenta) horas. 

j)  Acompanhamento técnico especializado....... durante todo o projeto 

 

 

10. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE APROVAÇÃO - CAPACITAÇÕES 

10.1 Os beneficiários serão avaliados nas etapas de capacitação teórica e prática pelos instrutores, 

por emissão de nota individualizada de 0 (zero) a 10 (dez) para os seguintes critérios: 

a) Participação; 

b) Demonstração de habilidades práticas; 
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c) Grau de compreensão do conteúdo; 

10.2 Os beneficiários deverão ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) em cada 

etapa de capacitações teóricas e práticas do Programa; 

10.3 Ao final das capacitações serão considerados aptos a continuarem no Programa os 

beneficiários que possuírem frequência superior a 75% em cada etapa do Programa e nota média 

(média aritmética das notas das capacitações) geral superior a 7 (sete) em todas as disciplinas 

ofertadas nos treinamentos. 

10.4 As médias serão avaliadas ponderadamente obedecendo os respectivos pesos: 

a) Participação terá peso 1; 

b) Demonstração de habilidades práticas terá peso 3; 

c) Grau de compreensão do conteúdo terá peso 2; 

10.5 Caso não seja atingida a média para aprovação, a participante será desligada.  

 

11 DO CRONOGRAMA DO EDITAL 

ETAPAS DATAS 

Período de inscrição e entrega da documentação comprobatória 10/jun. a 30/jun. 

Período de avaliação da documentação comprobatória e 

entrevistas socioeconômica por profissional designado. 

30/jun. a 06/jul. 

Divulgação do resultado preliminar da relação de inscritos 

aprovados. 

08/jul. 

Prazo para interposição de Recursos junto a Comissão 

Organizadora do Programa na DIRETORIA DA MULHER 

09/jul. a 13/jul. 

Divulgação do resultado definitivo da relação de inscritos 

aprovados 

15/jul. 

Inicio das atividades do Projeto FloreSer 10/ago. 

 

 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Os casos omissos e situações não previstas neste edital serão avaliados e deliberados pela 

Comissão Organizadora. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________      

Zilmar Costa Aguiar Júnior 

Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Rural 

Portaria nº 009/2021 – GP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Fernanda Francisco Ferreira 

Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Econômico 

Portaria nº 007/2021 – GP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Marili Terezinha Rodrigues de 

Souza 

Diretora da Diretoria da Mulher 

Portaria nº 226/2021 – GP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canaã dos Carajás, 01 de junho de 2021. 


