CURSO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE RESPONSAVEIS TÉCNICOS
PARA EMISSÃO DE CFO/CFOC - EDITAL N.º 01/2015
A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, através da
Gerencia Estadual de Defesa Sanitária Vegetal e em conformidade com as Instruções
Normativas n° 54/07 e 55/07 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, torna
público que fará realizar curso público para Habilitação e Credenciamento de Responsáveis
Técnicos para a Emissão de Certificado Fitossanitário de Origem – CFO e
Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado – CFOC na forma do presente edital.
1 – O Curso tem como objetivo promover a habilitação e o credenciamento de profissionais
responsáveis técnicos para emissão de Certificado Fitossanitário de Origem e
Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado, relacionado as pragas Neonectria
ditissima (Nectria galligena) Anastrepha fraterculus, Ceratitis capitata, Grapholita
molesta, Peridroma saucia e Harmonia axyridis
2 - O curso será realizado nas dependências da Estação Experimental da EPAGRI de São
Joaquim situada a Rua João Araújo Lima, 102 Bairro Jardim Caiçara, no período de 22 e
23 de setembro de 2015.
3. O número de vagas é limitado a 45 (quarenta e cinco) profissionais.
4. As inscrições serão realizadas nas sedes das Administrações Regionais da Cidasc ADRs. Os endereços das ADRs pode ser obtidos no site http://www.cidasc.sc.gov.br ou
no http://www.cidasc.sc.gov.br/institucional/
5. A inscrições estarão abertas a partir do dia 21 de agosto das 8:00 as 12:00 e das 13:30
as 17:00 horas, estendendo-se até o dia 17 de setembro de 2015.
5.1. Contatos podem ser obtidos pelo fone 49-32338463, 49-32338471 ou 48-36657128, bem como pelo e-mail gedev@cidasc.sc.gov.br
5.2. As fichas de inscrições estão disponíveis no site da CIDASC no endereço
http://www.cidasc.sc.gov.br/defesasanitariavegetal/documentos/
5.3. As inscrições serão homologadas até o dia 18 de setembro de 2015 e a relação
dos inscritos será publicada no site da CIDASC www.cidasc.sc.gov.br.
5.4. O valor da inscrição é de R$ 100,00 (cem reais) que serão pagos a Cidasc.

5.5. Serão deferidas as inscrições dos 45 (quarenta e cinco) primeiros inscritos que
atenderem os requisitos estabelecidos na forma deste edital e na Instrução Normativa
nº 55/07 da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA, ou no que couber.
5.6. Os candidatos inscritos deverão entregar a CIDASC, durante o transcorrer do curso,
cópia dos seguintes documentos:
Negativa do Débito do CREA-SC
Cópia da Carteira do CREA
Cópia da Carteira de Identidade e CPF
2 Fotos 3×4 atualizadas
6. Será fornecido certificado de credenciamento ao profissional que comparecer a
100% (cem por cento) das aulas e obtiver médias 7,5 (sete virgula cinco) nas avaliações
aplicadas durante o curso.
7. A habilitação terá validade de 05 (cinco) anos a partir da homologação do
resultado final do curso, podendo ser prorrogado por igual período, conforme
Instrução normativa 55/07 do MAPA.
8. O Edital será publicado no quadro de avisos da CIDASC central, no das
administrações regionais – ADR e no site www.cidasc.sc.gov.br.
9. O resultado final (Ato de Homologação dos aprovados no curso) será publicado no site
CIDASC indicado no item 8.
10. O projeto para a realização do curso poderá ser conhecido na Gerência de
Defesa Sanitária Vegetal – GEDEV em Florianópolis ou no local de inscrição do curso.
11- A solicitação para revisão de provas poderão ser realizadas até 30 dias após a
publicação da lista dos aprovados no curso, diretamente com a Gerencia de Defesa
Sanitária Vegetal em Florianópolis.
12- A Comarca de Florianópolis – SC é o foro legal para dirimir qualquer questão
relacionada com o curso de que trata este Edital.
Florianópolis (SC), 21 de agosto de 2015

Gecio Humberto Meller
Diretor técnico Cidasc
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