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RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS  

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 033/2018 

 

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC, por meio 

de sua Comissão de Seleção, torna público as respostas a questionamentos ao Edital de 

Seleção Pública nº 033/2018, conforme abaixo.  

 

Pergunta 1: Que atividades devem ser previstas e orçadas neste edital, quando se fala 
em atuação de "complementariedade "a equipe da SMA”? 
 

Resposta 1: A meta de estabelecer 140 contratos de PSA de Uso Múltiplo, 
conforme consta na tabela 2 do edital 033/2018, é de responsabilidade do 

componente 2 do Projeto Conexão Mata Atlântica. As propostas de subprojetos 
apresentadas a este mesmo edital devem apresentar ações de complementariedade 
para o alcance deste resultado. 
 
Por ações complementares compreende-se qualquer atividade suplementar que a 
proposta de subprojeto possa apresentar. Para tanto, espera-se que a proponente 
dialogue com o Componente 2 para desenvolver sua proposta de ações adicionais 
em termos de mobilização de produtores rurais, diagnóstico das propriedades, 
planos de ação e assistência técnica continuada. 
 
Para a execução de suas metas, o Componente 2 conta com uma equipe de campo 
composta por um engenheiro agrônomo e dois técnicos agrícolas, sediados no 
município de São Luiz do Paraitinga, SP. 
 
É importante ressaltar que os beneficiários do PSA Uso Múltiplo são potenciais 
beneficiários das ferramentas CERT e CVS, de modo que é imprescindível que a 
proposta de subprojeto considere que acompanhar o envolvimento de 140 
beneficiários de PSA, resulta em aproximação direta com estes produtores rurais 
que podem compor os resultados de 119 beneficiários para CERT e CVS. 
 
A título de informação adicional, o Edital de PSA Mata Ciliar que ficou aberto por 
curto período, resultou em 5 manifestações de interesse em Natividade da Serra e 
42 em São Luiz do Paraitinga. Estes produtores rurais, já mobilizados pelo 
Componente 2, são potenciais beneficiários dos Editais de PSA Uso Múltiplo e dos 
Editais de CERT e CVS. 

 
Pergunta 2: É de responsabilidade da ATER deste subprojeto “mobilizar os produtores, 
facilitar e moderar reuniões com produtores/proprietários, elaborar planos de ação e 
atender demandas de ATER para o PSA (140 beneficiários)”? 

Resposta 2: O item 11.8 do edital 033/2018 trata da função do profissional de 
ATER, quanto a “mobilizar os produtores, facilitar e moderar reuniões com 
produtores/proprietários, elaborar planos de ação e atender demandas de ATER 
para o PSA, para viabilizar a certificação de produtos agrícolas/ florestais e para 
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fomentar CVS, bem como apoiar os proprietários na inscrição de imóveis rurais no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) e/ou no SARE sempre que necessário. 
 
Sabendo-se que, no que tange PSA, a proposta de subprojeto deve propor ações de 
complementariedade para mobilização de produtores rurais, diagnóstico das 
propriedades, planos de ação e assistência técnica continuada. É importante que 
estas ações suplementares em ATER viabilizem os resultados esperados em 
certificação de produtos agrícolas/ florestais e fomento de CVS.  
 

Pergunta 3: Se é de responsabilidade da ATER deste projeto o acesso a ferramenta PSA, 
por que o valor total do edital (R$1.400.000,00) se mantem, se as ações em número de 
beneficiários atendidos é mais que o dobro? Visto que antes havia a meta de 119 
beneficiários atendidos com planos de ação de CERT e CVS, e no presente edital, 
totaliza-se 250 beneficiários atendido nas ferramentas PSA, CERT e CVS. 

Resposta 3: Os valores atribuídos para os diferentes territórios levaram em 
consideração outros fatores além do número de beneficiários, como, por exemplo, 
quantidade de municípios, quantidade de Unidades Produtivas Agropecuárias, 
extensão do território do projeto etc. 
 
As propostas de subprojetos para o edital 033/2018 devem considerar como 
resultados esperados: 56 beneficiários de CERT, 63 beneficiários de CVS e 455 
beneficiários de ATER (incluindo os 119 anteriores). Os quantitativos sobre as 
ações complementares para PSA serão definidos pela proponente. 
 
Como ATER estão incluídas as atividades individualizadas para os beneficiários de 
CERT e CVS e ações coletivas como capacitações, dias de campo, etc 

 

Brasília, 04 de maio de 2018 

 

 

 

Comissão de Seleção 
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