
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VIVEIRISTAS E COLETORES DE 

SEMENTES INTERESSADOS EM COMPOR A REDE DE SEMENTES 

E MUDAS DA BACIA DO RIO DOCE 

  

PREÂMBULO 

A Rede de Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce é uma iniciativa da Fundação 

Renova em parceria com Centro de Pesquisas do Nordeste (coordenador técnico), a 

Universidade Federal de São Carlos e a Associação Rede de Sementes do Xingu, para 

atender especificamente a cláusula 162 do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de 

compensação ambiental pós-rompimento da barragem do Fundão em Mariana (MG) em 

2015, a qual prevê a implementação de projetos que estruturem a cadeia de produção de 

sementes e mudas de espécies nativas para atender a demanda para restauração de áreas 

degradadas na Bacia do Rio Doce, objeto das cláusulas 159, 161 e 163 do TAC. 

Nos termos do projeto “Rede de Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce – Minas 

Gerais e Espírito Santo, Brasil”, estas instituições tornam público e comunicam a todos os 

interessados através deste Edital, a abertura do processo seletivo para ingresso na Rede 

de Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce como produtor de mudas e/ou coletor de 

sementes. 

1. DO FUNCIONAMENTO DA REDE 

O arranjo da Rede de Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce se dará em via de 

mão dupla entre o comprador/demandador e o fornecedor de sementes e mudas de 

espécies nativas presentes na Bacia do Rio Doce.  

A proposta é que o trabalho de gestão administrativa seja inicialmente coordenado 

pela equipe técnica do projeto e, posteriormente pelos integrantes da Rede, possibilitando 

esse fluxo contínuo e equilibrado entre a demanda e a oferta, garantindo assim a venda dos 

insumos oferecidos pela rede (Figura 1). 



 

 

 

Figura 1: Fluxograma de funcionamento comercial da Rede de Sementes e Mudas da 
Bacia do Rio Doce. 

  

2. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR DA REDE  

 O objetivo deste edital é divulgar e mobilizar interessados na região, que queiram se 

candidatar a fazer parte da Rede nas atividades de coleta de sementes e/ou produção de 

mudas. Os interessados podem ser pessoas ou grupos, formalizados em associações, 

cooperativas, ou outro tipo de organização local, que tenha CNPJ ou não. Para tanto, o 

interessado deve estar ciente e de acordo com os seguintes critérios de ingresso: 

2.1. Serão priorizados aqueles interessados ou grupos que estão localizados na área 

de abrangência da bacia do Rio Doce; 

2.2. Ter conhecimento mínimo das espécies nativas da região e de áreas 

remanescentes próximas à sua localidade com potencial para serem 

empregadas como área de coleta de sementes, apresentando no ato da 

inscrição:  

● lista de espécies potenciais presentes em sua área e a quantidade de 

matrizes que pretende coletar (árvores pré-selecionadas) (anexo I); 

● croqui da área que se pretende coletar, esboçando a localização, a forma de 

acesso a área e o tamanho da área (o croqui pode ser feito manualmente 

com lápis em folha de papel A4 – anexo II); 

● termo de autorização de coleta de sementes na área pré-selecionada 

assinada pelo proprietário ou responsável legal pela área (anexo III). 

2.3. Participar de capacitações, oficinas, reuniões, intercâmbios e cumprir as 

atividades propostas para o seu credenciamento junto a Rede; 



 

 

2.4.  Participar das  atividades da Rede de Sementes e Mudas da Bacia do Rio 

Doce, como: se integrar a um núcleo (grupo de pessoas da mesma região); elaborar 

de forma participativa com o seu núcleo uma lista de potencial de coleta de 

sementes; se comprometer a entregar a quantidade de sementes ou mudas 

proposta; ter boa comunicação com o líder de seu núcleo para avisos de eventuais 

contratempos. A não participação em três atividades ou reuniões consecutivas (do 

grupo, núcleo ou da Rede como um todo) significará a exclusão da pessoa e seu 

descredenciamento junto a Rede. Fazer cumprir as regras de governança a serem 

criadas de forma participativa durante as atividades do projeto. 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 

As inscrições para o processo seletivo de ingresso na Rede de Sementes e Mudas 

da Bacia do Rio Doce estarão abertas no período entre 03/12/2019 e 31/07/2020. A ficha de 

inscrição (individual, caso seja pessoa física, ou em grupo, caso seja uma associação, 

cooperativa ou grupo informal interessado em ingressar) deverá ser preenchida e enviada 

para o CEPAN, via e-mail cepan@cepan.org.br ou via postal Rua Prudente de Moraes, 616, 

Centro Governador Valadares/MG, CEP: 35020-460, junto com os demais documentos em 

anexo (I, II, III e IV).  

    4. DA FORMA DE CLASSIFICAÇÃO 

O número de ingressantes será determinado por meio da relação de oferta e 

demanda de sementes e mudas estabelecida anualmente. A primeira chamada está 

prevista para abril de 2020, com chamadas subsequentes em 2021 e 2022, de acordo com 

a demanda e a ordem da lista de espera. Os candidatos serão selecionados a partir da 

avaliação dos documentos enviados (anexos I, II, III e IV e ficha de inscrição). 

Critério classificatório 

● Os candidatos deverão entregar os documentos do anexo I, II, III e IV, estando 

dessa forma de acordo com os critérios para participar da Rede, descritos acima. 

Caso discorde dos critérios ou não atenda a todos os itens o candidato será 

desclassificado. 

Pontuação 

● ter experiência em atividades de coleta de sementes e/ou produção de mudas (10 

pontos a cada ano de experiência – relatar as atividades que já exerceu na ficha de 

pontuação);  



 

 

● o tamanho do grupo: pequeno (1 a 10 pessoas - 10 pontos), médio (11 a 20 pessoas 

- 50 pontos), grande (maior que 20 pessoas - 100 pontos); 

● atividades geradoras de renda: atividade geradora de renda acima de um salário 

mínimo - 10 pontos, atividade geradora de renda abaixo de um salário mínimo - 50 

pontos, não possui atividade geradora de renda - 100 pontos; 

● nível de organização: empresa de pequeno porte com faturamento anual superior a  

R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) - 10 pontos, empresa de pequeno porte com 

faturamento anual inferior a  R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) - 50 pontos, grupo 

comunitário - 100 pontos (observação: esse edital não está aberto a empresas de 

grande porte); 

● tamanho das áreas de coleta e potencial de conservação ambiental das áreas de 

coleta: pequeno fragmento florestal (menor que 10 hectares), árvores isoladas ou 

em área urbana - 10 pontos, fragmento de mata médio (entre 10 e 50 hectares) - 50 

pontos, fragmento de mata grande  (acima de 50 hectares) - 100 pontos. 

 O candidato deve preencher a ficha de pontuação no anexo IV. A cada um dos itens 

acima será atribuída uma nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. Os candidatos serão 

classificados em ordem decrescente a partir da soma de pontos apresentados na ficha do 

anexo IV. Pontuações baixas ou falta de pontuação não são eliminatórias. As pontuações 

serão tratadas como um diferencial e servirão como um direcionador para as convocações. 

A equipe técnica da Rede se reserva o direito de convocar um ou mais participantes que 

julgar estratégico tendo em vista os objetivos do projeto e a distribuição espacial da 

demanda de plantio. Os candidatos não convocados constarão no cadastro de reserva.  



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

(INDIVIDUAL) 

 

Nome: ___________________________________________________________________ 

 

CPF: ________________________________      RG: ______________________________ 

 

 Endereço: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Telefone: _________________________________________________________________ 

 

E-mail: ___________________________________________________________________  

 

Atividade principal: ________________________________________________________ 

 

Motivação: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Atividade que pretende ingressar: ⬜ mudas ⬜ sementes ⬜ mudas e sementes 



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

(GRUPO) 

 

Nome do grupo: __________________________________________________________ 

 

Número de integrantes: ___________________________________________________ 

 

Nome e RG dos integrantes do grupo:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

CNPJ (quando formal): ____________________________________________________ 

 



 

 

CPF do responsável (quando informal): ______________________________________ 

 

Endereço do responsável (quando informal): __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Telefone do responsável (quando informal): ___________________________________ 

 

E-mail do responsável (quando informal): _____________________________________ 

 

Atividade principal dos integrantes: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Motivação do grupo: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Atividade que pretende ingressar: ⬜ mudas ⬜ sementes ⬜ mudas e sementes 



 

 

ANEXO I 

Lista de espécies que pretende trabalhar 

Nome da espécie Número de matrizes (árvores) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ANEXO II 

Croqui da Área de Coleta de Sementes (ACS) 

(localização, acesso e tamanho da área) 



 

 

ANEXO III 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COLETA 

 

Eu, ____________________________________________________________________, 

inscrito no CPF _____________________________, proprietário ou responsável legal da 

propriedade _____________________________________________________________, 

no município de ______________________________________________, autorizo 

_______________________________________________________________________, 

inscrito no CPF _____________________________, a coletar sementes de espécies 

nativas na área de remanescente florestal nativo, de aproximadamente ____ hectares 

localizado na propriedade acima descrita. 

 

 

____________________, _____ de _________, de 2020 

 

_______________________________________________ 

Proprietário ou responsável legal 

  

 

  

  

  



 

 

ANEXO IV 

FICHA DE PONTUAÇÃO 

 

Concorda com os critérios de participação da Rede descritos neste edital: 

◻ sim      ◻ não 

 

Experiência em atividades de coleta de sementes e/ou produção de mudas: 

 ________ anos. Relato: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Tamanho do grupo: 

◻ pequeno (1 - 10 pessoas)   ◻médio (11 - 20 pessoas)   ◻ grande (maior que 20) 

 

Renda: 

◻ acima de um salário mínimo  

◻ abaixo de um salário mínimo  

◻ não possui atividade geradora de renda 

 

Nível de organização:  

◻ empresa  de pequeno porte com faturamento anual superior a  R$ 200.000,00  

◻ empresa  de pequeno porte com faturamento anual inferior a  R$ 200.000,00  

◻ grupo comunitário  

 

Área de coleta: 

◻ pequeno fragmento florestal, árvores isoladas ou em área urbana  

◻ fragmento de mata médio (entre 10 e 50 hectares)   



 

 

◻ fragmento de mata grande (acima de 50 hectares) 


