
  

 
 

Porto Alegre, 11 janeiro, 2021. 

 

Oportunidade 11/2021 – Consultorias Tecnológicas Agronegócio  

Edital: EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS SEBRAE/RS  

Prezados credenciados, 

Solicitamos solução que contemple as características abaixo: 

Escopo: Agronegócios 

Tema:  

-Nutrição animal 

• Manejo Forrageiro 

• Manejo sanitário 

• Manejo reprodutivo 

- Produção Pecuária Ovinos, Bovino de leite e corte. 

• Reprodução 

• Sanidade 

•  Manejo Forrageiro e nutricional 

- Fruticultura/Olericultura 

• Manejo e fertilidade do solo 

• Implantação e manejo das plantas 

• Manejo de água 

• Técnicas produtivas 

• Controle de pragas  

• Uso de equipamentos EPI’s 

- Piscicultura 

• Reprodução 

• Sanidade 

• Nutrição 

• Produção e manejo 

- Apicultura 

• Reprodução 

• Sanidade 

• Nutrição 

• Produção e manejo 

 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/EDITAL%20DE%20CREDENCIAMENTO%20-%2029.06.2020%20-%20V4.pdf
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/EDITAL%20DE%20CREDENCIAMENTO%20-%2029.06.2020%20-%20V4.pdf


  

 
 

- Sistemas Integrados de Produção- ILP 

• Manejo do solo no Sistema Plantio Direto;  

• Manejo e fertilidade do solo;  

• Implantação e manejo das culturas;  

• Planejamento de rotação de culturas;  

• Controle de pragas e doenças; 

 • Planejamento e manejo forrageiro.  

 

Objetivo: Elaborar e descrever um método de aplicação e de intervenção técnica, visando a melhoria 

de processos e produtos para as seguintes áreas de atendimento dos agronegócios indicados no 

tópico dos temas descritos acima. 

Conteúdos sugeridos: 
  

Metodologia sugerida: Consultoria de atualização, adequação e reformulação para consultoria 

Tecnológica Agronegócios. 

Público-alvo: Produtores rurais 

Formato: Presencial 

Conhecimento exigido: Necessário Formação em agronomia, zootecnia, veterinária ou em técnico 

em agropecuária. Possuir Pós-graduação, mestrado e Doutorado nas áreas de conhecimento 

conforme descritas no tema. 

OBSERVAÇÃO: As propostas devem ser cadastradas por tema/área técnica e serão avaliadas 

na fase de análise das propostas, bem como conhecimento técnico e experiência do 

profissional candidato.   

Disponibilidade de atuação: ter disponibilidade para iniciar ainda em janeiro a execução. 

Tipologia sugerida: consultoria 

Prazo de cadastramento: 22 de janeiro de 2021. 

Observações Finais: 

As empresas interessadas devem incluir as informações do seu produto no link abaixo ou acessar 

o portal integra no item oportunidades. Clique Aqui e cadastre o seu produto! 

https://forms.gle/gRs9vC9UtXnPKzLS8

