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QUADRO DE PERFIS E ATRIBUIÇÕES PARA INSTRUTORES 

 

O corpo técnico apresentado pela Pessoa Jurídica deve estar apto a ministrar 

cursos/treinamentos em uma ou mais áreas/atividades desempenhadas pelo SENAR-AR/MS 

em Formação Profissional Rural (FPR). 

 

A Formação Profissional Rural (FPR) é um processo educativo, sistematizado, que 

se integra aos diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da 

ciência e da tecnologia, objetivando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e 

atitudes para a vida produtiva e social, atendendo às necessidades de efetiva qualificação para 

o trabalho com perspectiva de elevação da condição sócio profissional do indivíduo. 

 

A quem se destina: produtores e trabalhadores rurais que exerçam uma ocupação no 

meio rural ou que tenham a intenção de inserir-se nesse mercado de trabalho. 

 Linhas de ação: agricultura, aquicultura, atividades de apoio agrossilvipastoril, 

agroindústria e extrativismo, atividades relativas à prestação de serviços, pecuária e 

silvicultura, Educação, Alimentação e Nutrição, Organização Comunitária, 

Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Marketing, Informática e Gestão de 

Pessoas. 

 

A Unidade de Inovação e Conhecimento – UIC atua em parceria e consonância com 

as ações do Departamento de Inovação e Conhecimento DIC do SENAR Administração Central 

e da Superintendência Regional do SENAR-AR/MS, operacionalizando as diretrizes gerais para 

educação profissional formal técnica de nível médio e educação superior do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural nas modalidades de ensino formal tanto no formato presencial quanto 

EaD (à distancia). 

ANEXO I  
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O perfil do(s) profissional(ais) indicado(s) pela Pessoa Jurídica deve(m) estar apto(s) a 

desempenhar as atribuições abaixo estabelecidas: 

 

LINHAS DE 

AÇÃO 
ATRIBUIÇÕES COMPETÊNCIAS GERAIS ÁREAS DE ATIVIDADE 

 

INSTRUTORIA 

 

 

 

Planejar, executar e 
avaliar: treinamentos, 
palestras, seminários, 
cursos, oficinas, dentre 
outros, de metodologia 
educacional profissional, 
técnica voltadas para 
jovens e adultos, 
conteúdos de 
Programas/Projetos, 
dentre outras atribuições, 
de acordo com a demanda 
do SENAR-AR/MS. 

 

Participar de reuniões de 
trabalho relativas à sua 
área de atuação. 

 

Ministrar treinamentos 
relativos à sua área de 
atuação. 

 

 

 

Competências pessoais: 

1. Atenção 

2. Iniciativa 

3. Dinamismo 

4. Raciocínio lógico 

5. Flexibilidade 

6. Capacidade de observação 
técnica 

7. Trabalhar em equipe 

8. Capacidade de Comunicação 

 

Conhecimentos específicos: 
domínio do pacote Office 
(Word, Excel, PowerPoint e 
Outlook) e de internet. 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
RURAL 

 Agricultura; 

 Pecuária; 

 Silvicultura; 

 Aquicultura; 

 Extrativismo; 

 Agroindústria; 

 Atividades de prestação 
de serviços;  

 Atividades de apoio 
agrossilvipastoril. 

 Educação; 

 Alimentação e Nutrição; 

 Organização 
Comunitária; 

 Administração; 

 Economia; 

 Contabilidade; 

 Direito; 

 Marketing;  

 Informática 

 Gestão de Pessoas. 

 

 


