
 CHAMADA PÚBLICA 01/2018

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes – Campus  Venda Nova do
Imigrante torna pública a abertura de inscrições para a presente chamada e convida os interessados para
apresentarem  propostas  nos  termos  aqui  estabelecidos,  atendendo  à  necessidade  de  interesse  público
conforme segue:

1. OBJETIVO

O Campus Venda Nova do Imigrante do Ifes lança a presente Chamada Pública com o objetivo de atender à
ação  institucional de pesquisa, que acontece no período de 15 de março a 26 de março de 2018, e visa
atender ao projeto de pesquisa aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo -
FAPES,  por  meio  do  Edital  Nº  03/2017  -  Universal,  denominado  Estudo  das  relações  produtivas,
tecnológicas e inovativas na produção de cafés especiais na região Serrana do Espírito Santo.

A pesquisa tem como objetivo e foco central o estudo da arte dos processos de tecnologia que são adotados e
empregados por estes atores (produtores rurais de cafés especiais,  grupo arábica) na forma como o café
especial é produzido, e a partir de tais observações, propor um modelo de transferência de conhecimento
para fortalecimento das técnicas já existentes e fomento ao ambiente de novos negócios.

2. OBJETO

Essa chamada tem como objetivo selecionar produtores rurais de cafés especiais do grupo arábica, situadas
nos municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Vargem Alta e Venda Nova
do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, para participar da pesquisa que tem como foco principal
avaliar e quantificar o estado da arte da produção de cafés especiais na região Serrana do Espírito Santo, com
base  em indicadores  socioeconômicos  e  técnicos,  para  que  seja  possível  externalizar  e  transferir  novas
tecnologias que propiciem o arranjo produtivo local, no surgimento de novas agroindústrias.

3. VAGAS

3.1 Para essa  Chamada Pública, as vagas serão distribuídas respeitando o critério de cálculo amostral do
número de produtores de cafés especiais dos municípios, conforme apresentado a seguir:

Município Vagas
Afonso Cláudio 21
Brejetuba 33
Castelo 7
Conceição do Castelo 8
Vargem Alta 10
Venda Nova do Imigrante 21



3.2 Caso o município não preencha o número de vagas, haverá o remanejamento das mesmas para outro
município que houver maior procura

4. INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições devem ser realizadas mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição, conforme Anexo I, desta
chamada.

4.1.1 O atendimento para dúvidas será realizado pelo endereço lapc.vni@ifes.edu.br, telefone (028)
3546-8619,  impreterivelmente  até  as  17h (horário  de Brasília)  do  dia  anterior  à  data  limite  de
inscrição.

4.2 Período de inscrições: 15 a 26 de março de 2018

4.3 As inscrições serão recebidas no Laboratório de Análise e Pesquisa em Café no campus Venda Nova do
Imigrante situado no último prédio anexo ao Ginásio de Esporte do campus, no horário das 09h00 - 12h00
das 13h00 – 17h00 ou na Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do Campus VNI no mesmo
horário. 

4.4 No ato da inscrição, o produtor rural deverá entregar cópia dos seguintes documentos:

3.4.1. Formulário de inscrição preenchida, disponível nesta chamada (Anexo I):

3.4.2. Cópia da cédula de identidade do responsável;

3.4.3. Cópia do CPF do responsável;

4.5 A inscrição torna-se sem efeito, quando a pessoa jurídica não disponibilizar os documentos solicitados.

4.6 Caso não ocorram inscrições ou as vagas não sejam preenchidas no período previsto no item 3.2 deste
Edital, novo prazo será reaberto.

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:

Serão divulgadas as inscrições homologadas no seguinte endereço eletrônico do portal do Ifes na Internet:
www.vendanova.ifes.edu.br, no dia 27 de março de 2018.

6.  DA SELEÇÃO

6.1. Serão disponibilizadas 100 (cem) vagas para os produtores rurais de cafés especiais, grupo arábica, que 
fazem parte dos municípios em conformidade com o item 2 desta Chamada (Objeto)
6.2 Caso haja maior número de inscritos do que número de vagas ofertadas, serão considerados para
fins de classificação:
6.2.1 Produtores rurais que possuem certificados de participação de atividades realizadas pelo Ifes.

6.2.2 Produtores rurais  que possuem classificação nos concursos municipais  de café arábica de
qualidade.

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A relação final dos participantes selecionados na presente Chamada será divulgada no portal institucional do
Ifes na Internet – www.vendanova.ifes.edu.br, a partir do dia 29 de Março de 2018.

8. DOS RECURSOS

Os  recursos  referentes  ao  resultado  da  chamada  pública  deverão  ser  encaminhados  para  o  e-mail
lapc.vni@ifes.edu.br em um prazo de 24 horas contados a partir da data de divulgação.

http://www.vendanova.ifes.edu.br/
http://www.vendanova.ifes.edu.br/


9. DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS

A homologação dos resultados se dará no dia 30 de março de 2018, depois da análise dos recursos, com
divulgação no portal institucional do Ifes na Internet – www.vendanova.ifes.edu.br.

10. DA VALIDADE DA CHAMADA

O resultado da CHAMADA PÚBLICA será válido até a realização do projeto. 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Eventuais mudanças neste Edital serão realizadas por meio de RETIFICAÇÕES.

11.2. Não  serão  aceitas  as  inscrições  que  forem encaminhadas  fora  do  prazo  e  em lugar  diferente  do
especificado neste edital.

11.3 A submissão de proposta é comprovação do conhecimento dos termos deste edital.

11.4. Casos omissos serão julgados pela Comissão de Avaliação.

______________ (Cidade), ____ de ________________ de 2018.

________________________________________

Diretor-Geral

Ifes – Campus ____________________

ANEXO I – Ficha de inscrição

CHAMADA PÚBLICA ___/______

Dados pessoais do Produtor Rural

NOME COMPLETO:

DATA DE NASCIMENTO: CPF: RG:

ENDEREÇO:

E-MAIL:

TELEFONES:

Dados da Propriedade

RAZÃO SOCIAL:

http://www.vendanova.ifes.edu.br/


CNPJ/Inscrição Estadual: ENDEREÇO:

TELEFONES:

________(cidade) __ de _____de_____(data),

______________________________________

Assinatura


