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PROJETO HABILITAS 2022 

TERMOS DE REFERÊNCIA ESTÁGIO EM TECNOLOGIAS PARA A PRODUÇÃO DE 

HORTALIÇAS E FRUTA 

 

I. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARCEIRO 

O Consórcio CERMAC, um parceiro de referência para tecnologias na produção 

de hortaliças e fruta, reúne mais de 25 empresas que produzem tecnologias e 

equipamentos para cadeias agroalimentares. O Consórcio é responsável pela 

promoção dos produtos de seus membros nos mercados internacionais. A maioria 

das empresas associadas são especializadas no setor de fruta 

 e hortaliças e oferecem um amplo leque de produtos, ferramentas e tecnologias 

tanto para a pré-colheita quanto para a pós-colheita. 

II. DESCRIÇÃO E OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

O estágio do bloco agroalimentar será realizado em empresas de tecnologia 

agrícola, sob a coordenação do CERMAC. Os principais componentes do estágio 

são os seguintes: 

➢ Definição das empresas sede dos estágios e distribuição dos estagiários nas 

diversas empresas. 

➢ Conhecimento do Consórcio e do sistema regional de inovação agrícola. 

➢ Os estagiários receberão uma visão geral da oferta tecnológica italiana no 

bloco agroalimentar. Sob a direção do Consórcio Cermac, os estágios serão 

orientados para empresas do setor de fruta e hortaliças, com um foco 

especial nas inovações tecnológicas. A localização do Consórcio e de suas 

principais empresas parceiras na região italiana da Emilia-Romagna permitirá 

aos estagiários obter uma visão geral das tecnologias e inovações aplicadas 

nas cadeias agroalimentares. A este bloco de empresas, acrescenta-se a 

contribuição do Departamento de Ciências e Tecnologias Agroalimentares 

(DISTAL) da Universidade de Bolonha, uma excelência acadêmica e uma 

referência internacional no campo da agricultura de precisão. O DISTAL é 

parceiro da IILA em vários projetos de cooperação internacional. A 

experiência permitirá aos participantes conhecer a principal região italiana 
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produtora de hortaliças e a feira mais importante dedicada ao setor: a Feira 

MACFRUT. 

➢ O estagiário realizará a maior parte de sua experiência na empresa 

escolhida, onde terá a possibilidade de aprofundar em algumas fases da 

cadeia produtiva: 

− Tecnologias e equipamentos para a preparação do terreno 

− Instalações e tecnologias para viveiros 

− Tecnologias e equipamentos de semeadura  

− Sistemas de agricultura protegida 

− Sistemas de irrigação 

− Tecnologias e equipamentos para o cultivo  

− Tecnologias e equipamentos de colheita e pós-colheita. 

 

Os estágios serão apoiados por pessoal técnico altamente especializado e 

ao final do estágio os participantes terão uma visão completa das diferentes 

áreas da empresa, desde o design até a fase de pós-venda. 

 

➢ Troca de experiências para fomentar o aprendizado de ambas as partes  

Os estágios também oferecem a oportunidade de trocar experiências com 

as empresas parceiras italianas do Projeto Habilitas, ativando um circuito de 

conhecimento e colaboração ítalo-latino-americano. O Cermac e a 

empresa anfitriã poderão conhecer o país e o território de origem do bolsista 

a fim de analisar as possíveis soluções tecnológicas nos diversos contextos de 

referência.  

O estágio neste cluster temático permitirá aos participantes ter acesso a 

conhecimentos técnicos que podem aplicar em suas próprias realidades. Para isso, 

será adotada uma abordagem prática de forma de vincular os novos 

conhecimentos adquiridos com os desafios da realidade do estagiário. Os estágios 

permitirão, portanto, aprofundar o conhecimento das técnicas de produção e 

adquirir informações sobre as máquinas e equipamentos mais adequados. 

III. NÚMERO DE BOLSAS 

As bolsas disponíveis para estágios neste bloco temático são 8 para cidadãos de 

países latino-americanos membros da IILA. 
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IV. PERÍODO E LOCAL DO ESTÁGIO  

O estágio será realizado de 19 de setembro de 2022 a 14 de outubro de 2022. 

O treinamento seguirá o horário de trabalho da empresa anfitriã. 

A acomodação dos participantes será em instalações próximas à sede das 

empresas anfitriãs. 

As refeições serão fornecidas em instalações próximas à empresa, sempre que a 

empresa não tenha seu próprio refeitório.  

V. REQUISITOS, PRAZO E PROCESSO DE SOLICITAÇÃO 

Os participantes do Projeto Habilitas 2022 que vão realizar seus estágios em 

empresas do setor agroalimentar devem cumprir os seguintes requisitos: 

REQUISITOS ESSENCIAIS: 

• Ser cidadão de um dos países latino-americanos membros da IILA; 

• Os candidatos se comprometem a apresentar um relatório final sobre seu 

estágio/curso no máximo um mês após o término do curso 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

• Formação comprovada por uma das seguintes qualificações (ou 

equivalente) a ser anexada no momento da solicitação: 

− formação técnica: técnico mecânico ou agrônomo; 

− formação universitária: engenharia, agronomia ou economia; 

• Experiência de trabalho no setor; 

• Projeto de trabalho: que pode se beneficiar do período coberto por esta 

bolsa. 

A solicitação deve ser acompanhada de um curriculum vitae, diploma que 

comprove os estudos, cartas de referência e uma breve descrição do projeto que 

pretende desenvolver. 

CONDIÇÕES DESEJÁVEIS: 

• Conhecimentos básicos de italiano  

• Relações de colaboração com a Cooperação Italiana e empresas ou 

instituições italianas 
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A única maneira de se inscrever é preenchendo o formulário online disponível no 

site da IILA: https://iila.org/ 

A solicitação deve ser preenchida até o dia 30 de junho de 2022 (h24.00 GMT+ 1). 

As solicitações recebidas por qualquer outro meio ou após o prazo, seja qual for o 

motivo, não serão levadas em consideração. 

Para qualquer outra informação não claramente indicada neste aviso, favor 

escrever para o seguinte endereço de e-mail: habilitas@iila.org 

https://iila.org/pt/edital-de-chamada-projeto-habilitas/
mailto:habilitas@iila.org

