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PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 

QUALIFICAÇÃO PARA EXPORTAÇÃO (PEIEX)  

REF.: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA APEX -

BRASIL/AEVSF/FACAPE Nº 57-15/2022  

EDITAL Nº 004/2022  

 

A Comissão Especial para Realização de Processos Seletivos Simplificados, com 

base na Lei Municipal no 1043 de 07 de junho de 2001 e alterações da Lei no 1.097 de 

05 de dezembro de 2001, no uso das atribuições designadas pela Presidente da 

Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - AEVSF, torna público o processo de 

seleção para bolsista com atribuições e especificidades de Monitor Extensionista, 

Técnico Extensionista e Apoio Técnico, que tem como objetivo a atuação no Núcleo 

Operacional do PEIEX - Programa de Qualificação para Exportaçãonúcleo Petrolina/PE, 

tendo em vista o Convénio de CooperaçãoTécnica e Financeira, celebrado com a 

Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX-BRASIL), na conformidade das 

condições abaixo especificadas: 

 

1. OBJETO 

 

O objeto desse EDITAL é a seleção de candidatos e formação de cadastro reserva 

para o Núcleo Operacional do PEIEX - Programa de Qualificação para Exportação que 

será instalado no município de Petrolina/PE. 

O PEIEX é uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos - Apex-Brasil. O programa qualifica empresas que desejam iniciar a 

exportação de seus produtos e/ou serviços. A Apex-Brasil firmou um convênio com a 

Faculdade de Petrolina (FACAPE) para que essa instituição execute o PEIEX na região 

compreendida pela região do Vale do São Francisco e empresas do setor agrícola de 

outras regiões do país, estas atendidas remotamente. 

 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1.O processo seletivo simplificado para bolsista será́ regido por este edital e executado 
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por intermédio de Comissão Especial para Realização de Processos 

SeletivosSimplificadosda AEVSF/FACAPE, composta por 5 (cinco)membros, designados 

pela Portaria nº. 75 de 18 de julhode 2022; 

 

2.3.Para os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os quais é exigida 

ampla divulgação , será́ publicada no endereçoeletrônico da AEVSF/FACAPE 

(http://www.facape.br),opçãoconcursos, ou direto no link 

(http://sistemas.facape.br:8080/concursos). 

 

2.4.É obrigação do candidato acompanhar toda a divulgação referente ao andamento do 

presente processo seletivo. 

 

3. VAGAS PARA O NÚCLEO OPERACIONAL DO PEIEX EM PETROLINA 

3.1. As vagas abertas neste processo seletivo sãopara: 

 

VAGAS CADASTRO RESERVA 

1 (um) Monitor 1 

2 (dois) Técnicos – PEIEX AGRO 2 

1 (um) Técnico  1 

1 (um) Apoio Técnico 1 

 

3.2. As vagas deste processo seletivo são para contratação de profissionais na 

modalidadebolsista; 

 

3.3. Os candidatos aprovados para compor o cadastro reserva serão chamados na 

hipótese de vacância de algumas das vagas já preenchidas anteriormente, de acordo 

com a sua classificação no processo seletivo; 

 

3.4. Os candidatos selecionados para cadastro reserva não terão direito à bolsa, 

gerando apenas expectativa dedireito; 

 

3.5. As vagas ofertadas neste processo seletivo não poderão ser preenchidaspor: 

(a) Pessoa Jurídica; 

http://www.facape.br/
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(b) Cônjuge,companheiro(a)ouparenteemlinhareta,colateralouporafinidade,atéterceiro 

grau, de empregado ou dirigente da AEVSF/FACAPE; 

3.6. Para os cargos de Monitor e Técnico do PEIEX o selecionado deverá disporde: 

a) Meios de locomoção para deslocamentos municipais eintermunicipais dentro do raio 

de atuação do PEIEX; 

b) Computador portátil (Notebook) e infraestrutura de internet para desenvolver as 

atividades doprograma incluindo atendimentos online. 

 

4. PRAZOS DO PROCESSOSELETIVO 

 

 

FASES 

DATA 

DE  

REALIZAÇÃO 

 

COMO/ONDE 

Inscrição – Candidatos se inscrevem para 

participar do Processo Seletivo do PEIEX. 

19/07/2022 a 

02/08/2022 

Envio de e-mail para: 

peiex@facape.br 

Homologaçãodas Inscrições  

 A AEVSF/FACAPE analisa se todas as inscrições 

foram feitas dentro do prazo 

estabelecidoeseadocumentaçãoenviadapeloscandi

datos atende os requisitos do edital. 

 

Até 03/08/2022 

No site da Facape 

http://www.facape.br 

Interposição de Recurso da Homologação 04 e 05/08/2022 Envio de e-mail para: 

peiex@facape.br 

Respostas aos recursos interpostos – A 

AEVSF/FACAPE responderá aos recursos 

interpostos pelos candidatos. 

09/08/2022 

 
No site da Facape 

http://www.facape.br 

Divulgação e convocação da lista de candidatos 

habilitados para a Entrevista –A AEVSF/FACAPE 

divulgará em seu site a lista de candidatos 

habilitados para participar daEntrevista. 

 

Até 10/08/2022 

No site da Facape 

http://www.facape.br 

mailto:peiex@facape.br
http://www.facape.br/
mailto:peiex@facape.br
http://www.facape.br/
http://www.facape.br/
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Realização de entrevistas – A 

AEVSF/FACAPErealiza prova oral e entrevistas 

com os candidatos habilitados. 

 

11/08 e 

12/08/2022 

Na sede da Facape 

Campus Universitário s/n 

- Cidade Universitária, 

Petrolina - PE 

Divulgação do resultado do processo seletivo – 

A AEVSF/FACAPE divulgará em seu site a lista 

dos candidatos selecionados no processo. 

 

Até 15/08/2022 

No site da Facape 

http://www.facape.br 

Interposição de recursos do resultado – Os 

Candidatos que não concordarem com o resultado 

doprocessoseletivo poderão interpor recurso. 

16 e 17/08/2022 Envio de email para: 

peiex@facape.br 

Respostas aos recursos interpostos – A 

AEVSF/FACAPE responderá aos recursos 

interpostos pelos candidatos. 

Até 18/08/2022 Envio de email para o 

candidato 

Divulgação do resultado final do processo 

seletivo 

A AEVSF/FACAPE divulgará em seu siteo 

resultadofinal do processo seletivo. 

Até 19/08/2022 No site da Facape 

http://www.facape.br 

Treinamento dos

 candidatosselecionadosna 

metodologia doPEIEX 

A agendar pela 

Apex-Brasil 

Na sede da Facape 

Campus Universitário s/n 

- Cidade Universitária, 

Petrolina - PE 

 

 

5. INSCRIÇÕES PARA O PROCESSOSELETIVO 

 

5.1. A inscrição do candidato deverá ser feita por meio do encaminhamento de e-mail 

para o endereço:peiex@facape.br, contendo os seguintes documentos: 

a) Curriculum Vitae ou Lattes, com as devidas comprovações de tempo mínimo de 

experiênciaprofissional de 06 (seis) meses em Comércio Exterior; 

b) Cópia do RG e do CPF; 

c) Cópia do comprovante deresidência; 

d) Cópia do diploma de graduação; (para candidatos a Técnico ou Monitor); 

e) Cópia de certificado de especialização, quando for o caso; (para candidatos a 

http://www.facape.br/
mailto:%20peiex@facape.br
mailto:%20peiex@facape.br
mailto:%20peiex@facape.br
http://www.facape.br/
mailto:peiex@facape.br
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Técnico ou Monitor); 

f) Cópia do diploma de mestrado, quando for ocaso; (para candidatos a Técnico ou 

Monitor); 

g) Cópia do diploma de doutorado, quando for ocaso; (para candidatos a Técnico ou 

Monitor); 

h) Cópia da declaração de matrícula e histórico do curso de Graduação (para candidatos 

a ApoioTécnico). 

5.2. Todos os documentos acima, inclusive o currículo, só serão aceitos no formatoPDF; 

5.3. A Facapenão se responsabilizará pelo extravio de documentos enviados 

eletronicamente; 

5.4. Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo deinscrição. 

 

6. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO DASELEÇÃO 

 

Para habilitar-se à seleção objeto deste edital, o candidato deve cumprir os 

seguintes requisitos: 

 

MONITOR 

Requisitos obrigatórios: 

- FormaçãoAcadêmica Curso de graduação completo, preferencialmente em Comércio 

Exterior, Administração ou Relações Internacionais. 

- Experiência 

Profissional 

 Atuação de 6 meses em: 

 Gestão de equipe 

 Áreas de comércio exterior dentrode: 

1. EmpresasExportadoras ou 

2. Consultoria em ComércioExterior ou 

3. Comerciais Exportadoras/Tradingcompaniesou 

4. Empresa de Logísticainternacional ou 

5. Empresas de Despacho e ServiçosAduaneiros 

6. Sistema Financeiro – Departamento de Comércio Exterior 

7. Órgão Governamental – Departamento de Comércio Exterior 
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- Conhecimentos 

Específicos 

8. Temas relacionados à exportação de bens: 

9. Classificação fiscal; 

10. Prospeção de mercado; 

11. Critérios de seleção de mercados; 

12. Acordos comerciais e seus benefícios; 

13. Como ser encontrado por clientes internacionais e como 

encontrá-los; 

14. Negociação e relacionamento com clientes internacionais; 

15. Adequação de produtos e embalagens; 

16. Registro internacional de marcas e patentes; 

17. Distribuição internacional; 

18. Incoterms; 

19. Transportes e seguro internacionais; 

20. Incentivos fiscais; 

21. Regimes aduaneiros especiais; 

22. Formação de preço; 

23. Despacho aduaneiro; 

24. Procedimentos e documentos obrigatórios; 

25. Contratos internacionais; 

26. Riscos e garantias nas operações internacionais; 

27. Recebimento de remessa do exterior; 

28. Operações de câmbio; 

29. Financiamento às exportações; 

30. Eventos de promoção comercial; 

31. Introdução à exportação indireta; 

32. Como trabalhar com a exportação indireta; 

33. Responsabilidades das partes na exportação indireta; 

34. Marketing na exportação indireta; 

35. Aspectos operacionais aplicados à exportação indireta. 

36. Temas relacionados à exportação de serviços: 

37. Levantamento das características do serviço; 

38. Motivações para internacionalização de serviços; 

39. Modalidades de exportação de serviços; 
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40. Estratégias de entrada de modelos de atuação; 

41. Levantamento de perfil do cliente internacional; 

42. Mercados potenciais; 

43. Classificação fiscal do serviço; 

44. Padrões, protocolos e acordos de bitributação; 

45. Legislação internacional; 

46. Parceiros e concorrentes internacionais; 

47. Redes internacionais; 

48. Captação de clientes; 

49. Como ser encontrado por clientes internacionais; 

50. Relacionamento com comprador; 

51. Contratos internacionais; 

52. Incentivos fiscais à exportação; 

53. Formação de preço;  

54. Proposta comercial internacional; 

55. Financiamento nacional e internacional; 

56. Registro de marcas e patentes; 

57. Registros e documentos importantes; 

58. Meios de recebimento do pagamento. 

- Competências  Capacidade deliderança; 

 Compromisso com as regras e orientações estabelecidas na 

metodologia de trabalho doPEIEX; 

 Compromisso com as empresas atendidas peloPEIEX; 

 Capacidade denegociação; 

 Capacidade de transmitir seus conhecimentos 

presencialmente e à distância e adaptá-los à realidade das 

empresasatendidas; 

 Planejamento eOrganização; 

 Visãoestratégica. 

Requisitos desejáveis: 

- Idiomas Inglês (desejável); espanhol (desejável) 
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TÉCNICO E TÉCNICO AGRO 

Requisitos obrigatórios: 

-Formação Acadêmica 

Técnico 

-Formação Acadêmica 

Técnico Agro 

Curso de graduação completo, preferencialmente em Comércio 

Exterior, Administração ou Relações Internacionais. 

Curso de graduação completo em Administração, Relações 

Internacionais ou, preferencialmente, Comércio Exterior,  

- Experiência 

Profissional 

Atuação de 6 meses em: 

Áreas de comércio exterior dentrode: 

 EmpresasExportadoras ou 

 Consultoria em ComércioExterior ou 

 Comerciais Exportadoras/Tradingcompaniesou 

 Empresa de Logísticainternacional ou 

 Empresas de Despacho e ServiçosAduaneiros. 

 Sistema Financeiro – Departamento de Comércio Exterior 

 Órgão Governamental – Departamento de Comércio Exterior 

- Conhecimentos 

Específicos 

1. Temas relacionados à exportação de bens: 

2. Classificação fiscal; 

3. Prospeção de mercado; 

4. Critérios de seleção de mercados; 

5. Acordos comerciais e seus benefícios; 

6. Como ser encontrado por clientes internacionais e como 

encontrá-los; 

7. Negociação e relacionamento com clientes internacionais; 

8. Adequação de produtos e embalagens; 

9. Registro internacional de marcas e patentes; 

10. Distribuição internacional; 

11. Incoterms; 

12. Transportes e seguro internacionais; 

13. Incentivos fiscais; 

14. Regimes aduaneiros especiais; 

15. Formação de preço; 
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16. Despacho aduaneiro; 

17. Procedimentos e documentos obrigatórios; 

18. Contratos internacionais; 

19. Riscos e garantias nas operações internacionais; 

20. Recebimento de remessa do exterior; 

21. Operações de câmbio; 

22. Financiamento às exportações; 

23. Eventos de promoção comercial; 

24. Introdução à exportação indireta; 

25. Como trabalhar com a exportação indireta; 

26. Responsabilidades das partes na exportação indireta; 

27. Marketing na exportação indireta; 

28. Aspectos operacionais aplicados à exportação indireta. 

29. Temas relacionados à exportação de serviços: 

30. Levantamento das características do serviço; 

31. Motivações para internacionalização de serviços; 

32. Modalidades de exportação de serviços; 

33. Estratégias de entrada de modelos de atuação; 

34. Levantamento de perfil do cliente internacional; 

35. Mercados potenciais; 

36. Classificação fiscal do serviço; 

37. Padrões, protocolos e acordos de bitributação; 

38. Legislação internacional; 

39. Parceiros e concorrentes internacionais; 

40. Redes internacionais; 

41. Captação de clientes; 

42. Como ser encontrado por clientes internacionais; 

43. Relacionamento com comprador; 

44. Contratos internacionais; 

45. Incentivos fiscais à exportação; 

46. Formação de preço;  

47. Proposta comercial internacional; 

48. Financiamento nacional e internacional; 
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49. Registro de marcas e patentes; 

50. Registros e documentos importantes; 

51. Meios de recebimento do pagamento. 

- Competências  Compromisso com as regras e orientações estabelecidas na 

metodologia de trabalho doPEIEX; 

 Compromisso com as empresas atendidas peloPEIEX; 

 Compromisso com os resultados doprograma; 

 Capacidade denegociação; 

 Capacidade de transmitir seus conhecimentos 

presencialmente e à distância e adaptá-los à realidade das 

empresasatendidas; 

 Planejamento eOrganização; 

 Facilidade com tecnologias e ferramentas online. 

Requisitos desejáveis: 

- Idiomas Inglês (desejável); espanhol (desejável) 

 

 

APOIO TÉCNICO 

Requisitos obrigatórios: 

- Formaçãoacadêmica Curso superior, em andamento, preferencialmenteem Comércio 

Exterior, Administração ou Relações Internacionais. 

- Experiência 

Profissional 

Não há. 

- Conhecimentos 

Específicos 

Pacote Office 

- Competências  Gestão administrativa efinanceira; 

 PacoteOffice. 

Requisitos desejáveis: 

- Idiomas Não há. 
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7. ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELOS CANDIDADOSSELECIONADOS 

 

MONITOR 

 Assegurar a correta inserção e atualização de informações no Sistema deGestão do 

PEIEX: 

 Zelar pela qualidade do atendimento prestado às empresas que sãoqualificadas pelo 

PEIEX; 

 Zelar pelo atingimento das metas do convênio firmado entre a InstituiçãoExecutora e a 

Apex-Brasil; 

 Realizar a prospecção de novas empresas a serem atendidas pelo PEIEX; 

 Validar o perfil de todas as empresas, antes que comecem a ser atendidas 

pelos Técnicos do PEIEX; 

 Realizar o primeiro contato telefônico com as empresas que ainda nãoconhecem o 

PEIEX para apresentação do programa; 

 Realizar visitas a empresas atendidas pelo PEIEX, conforme alinhamento com a Apex-

Brasil; 

 Validar os Relatórios de Diagnóstico e Plano de Trabalho das empresasqualificadas 

pelo PEIEX; 

 Realizar reuniões semanais ou quinzenais para acompanhamento do trabalho dos 

Técnicos e Apoios Técnicos do PEIEX, oferecendo apoio eorientação no 

enfrentamento das dificuldades encontradas; 

 Encaminhar empresas atendidas pelo PEIEX a parceiros que possam auxiliá-las a 

implantar melhorias em sua gestão; 

 Identificar necessidade de capacitação dos Técnicos e Apoios Técnicos e  

planejar ações de desenvolvimento profissional; 

 Participar de ações de capacitação promovidas ou indicadas pela Apex-Brasil; 

 Redigir os Relatórios Mensais a serem encaminhados à Apex-Brasil esubmetê-los  

à validação do Coordenador do PEIEX; 

 Contribuir com o processo de identificação e implementação de melhorias do PEIEX, 

quando solicitado; 

 Identificar empresas qualificadas pelo PEIEX que sejam “case de sucesso”; 
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 Conduzir o trabalho de arregimentação de empresas para participar de ações 

realizadas pelo PEIEX ou pela Apex-Brasil; 

 Ministrar capacitações coletivas para empresas que estejam sendo atendidas 

pelo PEIEX; 

 Substituir o Coordenador em sua ausência temporária. 

 

 

TÉCNICOS 

 Finalizar o atendimento de 25 empresas, de acordo com as etapas da metodologia.  

A média de cada atendimento por empresa é de 40 horas; 

 Ministrar capacitações in company e online, quando for o caso, seguindo ospassos  

da metodologia do PEIEX; 

 Prospectar empresas que tenham perfil para serem atendidas pelo PEIEX; 

 Assessorar o Coordenador e o Monitor, fornecendo informações compatíveiscom o 

trabalho que executa; 

 Identificar empresas qualificadas pelo PEIEX que sejam “case de sucesso”; 

 Participar das reuniões semanais ou quinzenais conduzidas pelo Monitor doPEIEX; 

 Ministrar capacitações coletivas para empresas que estejam sendo atendidas 

pelo PEIEX; 

 Participar de ações de capacitação promovidas ou indicadas pela Apex-Brasil; 

 Contribuir com o processo de identificação e implementação de melhorias do PEIEX, 

quando solicitado; 

 Contatar empresas para participar de ações realizadas pelo PEIEX ou pela  

Apex-Brasil. 

APOIO TÉCNICO 

 Carga horária: 30 horas semanais; 

 Inserir no Sistema de Gestão do PEIEX as informações relativas ao atendimento  

das empresas qualificadas pelo programa; 

 Participar de ações de capacitação promovidas ou indicadas pela Apex-Brasil; 

  Manter organizadas e atualizadas as pastas físicas de acompanhamento do 

atendimento das empresas qualificadas pelo PEIEX; 
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8. CRITÉRIOS DE ANÁLISE EJULGAMENTO 

 

As candidaturas serão avaliadas pela Comissão de Avaliação designada pela 

AEVSF/FACAPE. 

A seleção dos candidatos às bolsas se dará em etapas eliminatória e 

classificatória.  

Etapa Eliminatória: Homologação dos candidatos que comprovarem Formação 

Acadêmica e Experiência Profissional estabelecidas neste Edital. 

Etapa Classificatória: Por pontuação conforme critérios estabelecidos neste Edital. 

 

8.1 – Etapa Eliminatória 

Candidatos que apresentarem comprovação da formação acadêmica nos cursos 

requeridos e a experiência profissional mínima conforme item 6 deste Edital serão 

aprovados nesta Etapa. 

 

8.2 – Etapa Classificatória (Monitor) 

8.2.1 – Formação Acadêmica (10 pts) 

8.2.2 – Experiência Profissional (10 pts) 

8.2.3 – Conhecimentos Específicos (30 pts) 

8.2.4 – Competências (20 pts) 

8.2.5 – Idiomas e Formação Complementar (10 pts)

 Realizar pesquisas e busca de informações necessárias à atuação do PEIEX; 

 Auxiliar na produção de relatórios de gestão e elaborar planilhas, tabelas, gráficos, 

apresentações e demais documentos de apoio ao PEIEX; 

 Acompanhar os trabalhos dos Técnicos do PEIEX nas empresas, quando solicitado; 

  Redigir as atas das reuniões semanais ou quinzenais do PEIEX; 

 Apoiar a organização e participar das reuniões semanais ou quinzenais conduzidas 

pelo Monitor do PEIEX; 

  Auxiliar no contato com empresas convidadas a participar de ações realizadas pelo 

PEIEX ou pela Apex-Brasil. 
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8.2.1 – Formação Acadêmica (Max 10pts) – No máximo 1 (um) título por item 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

NOTA 

1 Possuir pós-graduação concluída com carga 

horáriamínima de   360   horas,   nas   áreas   

de   Relações  Internacionais, Administração 

ou Comércio Exterior,  

2,0 

2 Possuir Mestrado concluído, nas áreas de 

Relações Internacionais, Administração ou 

Comércio Exterior 

4,0 

3 Possuir Doutorado concluído, nas áreas de 

Relações Internacionais, Administração ou 

Comércio Exterior 

6,0 

4 Pós-graduação em outras áreas (desde que 

graduação nas áreas exigidas)  

2,0 

 

8.2.2 – Experiência Profissional (Max 10pts) 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

NOTA 

1 Possuir experiência profissional comprovada em 

gestão de equipe 

1,0 (cada 6 meses) 

2 Possuir experiência profissional comprovada em 

Comércio Exterior em EmpresasExportadoras ou 

Consultoria em ComércioExterior ou 

Comerciais Exportadoras/Tradingcompaniesou 

Empresa de Logísticainternacional ou 

Empresas de Despacho e Serviços Aduaneiros 

 

2,0 (por ano) 
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8.2.3 – Conhecimentos Específicos (30pts) 

 

Os Conhecimentos serão avaliados por meio de prova oral aplicada pela banca. 

Candidatos deverão responder 3 perguntas relacionadas aos temas descritos no item 

“Conhecimentos específicos” do capítulo 6 deste Edital. 

Cada resposta terá pontuação máxima de 10 pontos e o tempo de cada resposta será 

de 3 minutos. 

A avaliação da banca será realizada conforme formulário Anexo I 

 

8.2.4 – Competências (20pts) 

 

As competências serão avaliadas por meio de entrevista realizada pela banca. 

Serão avaliadas as competências descritas no item “Competências” do capítulo 6 deste 

Edital, conforme formulário Anexo II. 

 

8.2.5 – Idiomas e Formação Complementar (10pts) 

 

O Domínio dos idiomas Inglês e/ou Espanhol e formação complementar específica em 

Comércio Exterior serão comprovados por meio de apresentação de documentação por 

meio de candidato. 

A Pontuação será de 5 pontos para comprovação de idiomas (comprovação de 

proficiência) e 5 pontos para formação complementar. 

 

8.3 – Etapa Classificatória (Técnicos AGRO) 

 

8.3.1 – Formação Acadêmica (10pts) 

8.3.2 – Experiência Profissional (20pts) 

8.3.3 – Conhecimentos Específicos (30pts) 

8.3.4 – Competências (10pts) 

8.3.5 – Idiomas, Formação Complementar e Experiência Complementar (20pts) 
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8.3.1 – Formação Acadêmica (10pts)– No máximo 1 (um) título por item 

 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

NOTA 

1 Possuir pós-graduação concluída com carga 

horáriamínima de   360   horas,   nas   áreas   

de   Relações  Internacionais, Administração ou 

Comércio Exterior,  

2,0 

2 Possuir Mestrado concluído, nas áreas de 

Relações Internacionais, Administração ou 

Comércio Exterior, 

4,0 

3 Possuir Doutorado concluído, nas áreas de 

Relações Internacionais, Administração ou 

Comércio Exterior 

6,0 

4 Pós-graduação em outras áreas (desde que 

graduação nas áreas exigidas)  

2,0 

 

 

 

8.3.2 – Experiência Profissional (Max 20pts) 

 

 

FORMAÇÂO ACADÊMICA 

 

NOTA 

1 Possuir experiência profissional comprovada em 

gestão de equipe 

1,0 (cada 6 meses) 

2 Possuir experiência profissional comprovada em 

Comércio Exterior em EmpresasExportadoras ou 

Consultoria em ComércioExterior ou 

Comerciais Exportadoras/Tradingcompaniesou 

Empresa de Logísticainternacional ou 

Empresas de Despacho e Serviços Aduaneiros 

 

2,0 (por ano) 

3 Atuação em comércio exterior em agronegócios 

e/ou setor de frutas 

2,0 (cada 6 meses) 
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8.3.3 – Conhecimentos Específicos (30pts) 

 

Conhecimentos serão avaliados por meio de prova oral aplicada pela banca. 

Candidatos deverão responder 3 perguntas relacionadas aos temas descritos no item 

“Conhecimentos específicos” do capítulo 6 deste Edital. 

Cada resposta terá pontuação máxima de 10 pontos e o tempo de cada resposta será 

de 3 minutos. 

 A avaliação da banca será realizada conforme formulário Anexo I 

 

8.3.4 – Competências (10pts) 

 

As competências serão avaliadas por meio de entrevista realizada pela banca. 

Serão avaliadas as competências descritas no item “Competências” do capítulo 6 deste 

Edital, conforme formulário Anexo II. 

 

8.3.5 – Idiomas, Formação Complementar e Experiência Complementar (20pts) 

 

O Domínio dos idiomas Inglês e/ou Espanhol e formação complementar específica em 

Comércio Exterior serão comprovados por meio de apresentação de documentação por 

meio de candidato. 

A Pontuação será de 5 pontos para comprovação de idiomas (comprovação de 

proficiência) e 5 pontos para formação complementar. 

A Comprovação de experiência profissional na área de comercialização internacional 

de frutas será pontuado com 1 ponto para cada 6 meses, com pontuação máxima de 10 

pontos. 

 

8.4 – Etapa Classificatória (Técnico) 

 

8.4.1 – Formação Acadêmica (10pts) 

8.4.2 – Experiência Profissional (10pts) 

8.4.3 – Conhecimentos Específicos (30pts) 

8.4.4 – Competências (10pts) 

8.4.5 – Idiomas e Formação Complementar (10pts) 

 



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – AEVSF 
FACULDADE DE PETROLINA – FACAPE   

Campus Universitário, s/n – Vila Eduardo – Petrolina/PE. CEP: 56328-903.  
CNPJ: 11.157.971/0001-66 

Fone: 87-3866-3200, FAX: 87-3866-3204/3253 
www.facape.br 

 

8.4.1 – Formação Acadêmica (Max 10pts)– No máximo 1 (um) título por item 

 

 

FORMAÇÂO ACADEMICA 

 

NOTA 

1 Possuir pós-graduação concluída com carga 

horáriamínima de   360   horas,   nas   áreas   

de   Relações  Internacionais, Administração 

ou Comércio Exterior,  

2,0 

2 Possuir Mestrado concluído, nas áreas de 

Relações Internacionais, Administração ou 

Comércio Exterior, 

 

 

4,0 

3 Possuir Doutorado concluído, nas áreas de 

Relações Internacionais, Administração ou 

Comércio Exterior 

6,0 

4 Pós graduação em outras áreas 1,0 

 

 

8.4.2 – Experiência Profissional (Max 10pts) 

 

 

FORMAÇÂO ACADEMICA 

 

Nota 

1 Possuir experiência profissional comprovada em 

gestão de equipe 

1,0 (cada 6 meses) 

2 Possuir experiência profissional comprovada em 

Comércio Exterior em EmpresasExportadoras ou 

Consultoria em ComércioExterior ou 

Comerciais Exportadoras/Tradingcompaniesou 

Empresa de Logísticainternacional ou 

Empresas de Despacho e Serviços Aduaneiros 

 

2,0 (por ano) 

 

8.4.3 – Conhecimentos Específicos (30pts) 

 

Os Conhecimentos serão avaliados por meio de prova oral aplicada pela banca. 

Os Candidatos deverão responder 3 perguntas relacionadas aos temas descritos no 
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item “Conhecimentos específicos” do capítulo 6 deste Edital. 

Cada resposta terá pontuação máxima de 10 pontos e o tempo de cada resposta será 

de 3 minutos. 

 A avaliação da banca será realizada conforme formulário Anexo I 

 

8.4.4 – Competências (20pts) 

As competências serão avaliadas por meio de entrevista realizada pela banca. 

Serão avaliadas as competências descritas no item “Competências” do capítulo 6 

deste Edital, conforme formulário Anexo II. 

 

8.4.5 – Idiomas e Formação Complementar (10pts) 

 

O Domínio dos idiomas Inglês e/ou Espanhol e formação complementar específica em 

Comércio Exterior serão comprovados por meio de apresentação de documentação por 

meio de candidato. 

A Pontuação será de 5 pontos para comprovação de idiomas (comprovação de 

proficiência) e 5 pontos para formação complementar. 

 

8.5 – Etapa Classificatória (Apoio Técnico) 

 

8.5.1 – Formação Acadêmica (2pts) 

8.5.2 – Conhecimentos Específicos (4pts) 

8.5.3 – Competências (4pts) 

 

8.5.1 – Formação Acadêmica (Max 2pts) 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

NOTA 

1 Curso superior, em andamentoem Comércio 

Exterior, Administração ou Relações Internacionais. 

2,0 

2 Curso superiorem andamento em outras áreas  1,0 
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8.5.2 – Conhecimentos Específicos (4pts) 

 

Os Conhecimentos serão avaliados por meio de prova oral aplicada pela banca. 

Candidatos deverão responder 4 perguntas relacionadas ao Pacote Office conforme item 

“Conhecimentos específicos” do capítulo 6 deste Edital. 

Cada resposta terá pontuação máxima de 1 ponto e o tempo de cada resposta será 

de 1 minuto. 

 A avaliação da banca será realizada conforme formulário Anexo I 

 

8.5.3 – Competências (4pts) 

 

As competências serão avaliadas por meio de entrevista realizada pela banca. 

Serão avaliadas as competências descritas no item “Competências” do capítulo 6 deste 

Edital, conforme formulário Anexo III. 

Será eliminado o candidato que não comparecer nesta etapa 

A classificação final será pela maior pontuação no somatório dos itens de cada cargo. 

 

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

Em caso de igualdade de pontos, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:  

 

9.1. O primeiro critério de desempate será a idade, tendo preferência o de maior idade, 

conforme previsto no Art. 27 da Lei 10.741/2003;  

9.2. O segundo critério de desempate será a participação em júri, conforme previsto no 

Art. 440 do Código de Processo Penal;  

9. 3. O terceiro critério de desempate será o maior grau de titulação acadêmica;  

9.4. O quarto critério de desempate será a maior pontuação na “Experiência Profissional”;  

 9.5. O último critério de desempate será a comprovação de trabalho voluntário acima de 

10h, conforme previsto pela Lei Municipal 3.379/2021.  

Os candidatos a que se refere a alínea “9.2” e a alínea “9.5” deste capítulo deverão 

anexar documentação que comprove o exercício da função de jurado e/ou trabalho 

voluntário no ato da inscrição. 
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10. TREINAMENTO 

 

10.1.Os candidatos selecionados receberão o treinamento obrigatório na metodologia do 

PEIEX, nas instalações da Facape, conduzido pela Apex-Brasil, sem ônus para o mesmo. 

Caso o candidato selecionado não participe do treinamento, estará excluído do 

processoseletivo; 

10.2. Receberão treinamento da Apex-Brasil apenas os candidatos que estiverem dentro 

das vagas disponibilizadas no processo seletivo; 

10.3. Nenhum valor será devido aos candidatos selecionados e convocados para 

participarem do treinamento na metodologia do PEIEX, nem mesmo as bolsas serão 

concedidas nessaoportunidade. 

 

11. BOLSAS 

11.1. Os candidatos selecionados receberão bolsas pelo período de, até, 24 (vinte e 

quatro) meses, de acordo com as categorias para as quais foram selecionados, com os 

valores definidos na tabela a seguir: 

 

CATEGORIA DE BOLSA VALOR (R$) 

Monitor 6.000,00 

Técnico 5.015,00 

Apoio Técnico 1.000,00 

 

11.2. A bolsa concedida caracteriza-se como doação, não configura vínculo empregatício, 

não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador, para efeitos do 

disposto no artigo 26 da Lei no 9.250/1995, e não integra a base de cálculo da contribuição 

previdenciária, aplicando-se o disposto neste parágrafo a fato pretérito, como previsto no 

inciso I do artigo 106 da Lei no 5.172/1966, nos termos do § 4º do artigo 9º da Lei nº 

10.973/2004, incluído pela Lei nº 13.243/2016; 

 

11.3. A concessão de bolsas de qualquer espécie não gerará, em nenhuma hipótese, 

vínculo trabalhista entre o bolsista e a Facape, tampouco com aApex-Brasil; 

 

11.4. No valor da bolsa estão computados os custos com deslocamento e alimentação para 
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o atendimento àsempresas; 

 

11.5. Os recursos que remunerarão as bolsas têm origem no desembolso financeiro 

realizado pela Apex-Brasil. 

 

12. DISPOSIÇÕESGERAIS 

 

12.1. Em caso de desistência do bolsista no decorrer da vigência da bolsa, o mesmo 

deverá informar com 30 dias de antecedência e produzir relatório do status de atendimento 

das empresas que estão sob sua 

responsabilidade. 

12.2. O bolsista selecionado não poderá realizar publicações sobre ações ou dados 

envolvendo o PEIEX sem a devida aprovação da Apex-Brasil e a Facape; 

12.3. O bolsista selecionado não poderá utilizar a logomarca da Apex-Brasil e do PEIEX e 

documentos da Metodologia do Programa em atividades que não estejam correlacionadas 

diretamente com o convênio entre a Apex-Brasil e a Facape. 

12.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital aquele candidato que, tendo 

aceitado sem objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou 

imperfeições, hipótese em que tal comunicação não terá efeito derecurso; 

12.5. A qualquer tempo este edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou 

em parte, seja por decisão unilateral da Facape, seja por motivo de interessepúblico; 

 

13. CLÁUSULA DERESERVA 

 

ÀPresidência da Facape reserva-se no direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente edital. 

 

Petrolina, 19 de julhode 2022. 

 

 

Renan Herbert Miranda Borges  
Presidente da Comissão   
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ANEXO I – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

PROVA ORAL  

(Monitor Extensionista e Técnico Extensionista 

Candidato:  

CPF: Cargo que concorre: 

NOTAS 

Critérios Avaliador I Avaliador II Avaliador III Média 

a) O(a) candidato(a) 
demonstrou segurança e 
conhecimento nas respostas 
às perguntas realizadas; 

    

b) Coerência e 
sistematização das ideias na 
resposta apresentada; 

    

c) Clareza e propriedade no 
uso da linguagem; 

    

d) Domínio do conteúdo, 
evidenciando a compreensão 
do tema abordado; 

    

e) Coerência no 
desenvolvimento das ideias e 
capacidade argumentativa. 

    

 

 

Avaliador I :_______________________________________________________ 

Avaliador II : ______________________________________________________ 

Avaliador III :______________________________________________________ 

 

Petrolina _____ de _______________ de 2022 
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ANEXO II – COMPETÊNCIAS 

 

 

ENTREVISTA 

(Monitor Extensionista e Técnico Extensionista 

Candidato: 

CPF: Cargo que concorre: 

NOTAS 

Critérios Avaliador I Avaliador II Avaliador III Média 

a) Apresenta autoconfiança     

b) Está motivado     

c) Tem facilidade na 
comunicação 

    

d) Apresenta conhecimento 
das boas práticas para o 
desempenho das atividades 
propostas no programa 

    

e) Apresenta noções do 
ambiente mundial do 
comercio exterior. 

    

 

 

Avaliador I :_______________________________________________________ 

Avaliador II : ______________________________________________________ 

Avaliador III :______________________________________________________ 

 

Petrolina _____ de _______________ de 2022 
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ANEXO III – COMPETÊNCIAS 

 

 

ENTREVISTA 

(Apoio Técnico) 

Candidato: 

CPF: Cargo que concorre: 

NOTAS 

Critérios Avaliador I Avaliador II Avaliador III Média 

a) Apresenta 
autoconfiança 

    

b) Está motivado     

c) Tem facilidade na 
comunicação 

    

d) Apresenta 
conhecimentos sobre 
gestão administrativa e 
financeira 

    

 

 

 

Avaliador I :_______________________________________________________ 

Avaliador II : ______________________________________________________ 

Avaliador III :______________________________________________________ 

 

 

Petrolina _____ de _______________ de 2022 

 

 


