
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE 
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Goiânia, 22 de outubro de 2021 

ERRATA 01 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2021 
COMUNICADO Nº01/2021 Edital 01/2021 

SEBRAE/GO 



 
 
 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás – SEBRAE/GO inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº 01.269.984/0001-73, com sede na Avenida T-3 Nº 1000, Setor Bueno, Goiânia-

Goiás, CEP -74.215-095, por meio da Unidade de Operações, área de Gestão de Credenciados, no 

uso de suas atribuições, publica a presente ERRATA ao EDITAL 01/2021 e COMUNICADO Nº 

01/2021: 

 

Referente ao EDITAL 01/2021, no PREÂMBULO, item 13 e 14:  

 

Onde se lê: 
 

13. A pessoa jurídica que já compõe o cadastro de empresas credenciadas via Edital Sebrae/GO 
01/2019, deverá realizar, via Portal de Credenciamento, adesão às regras deste edital no 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir do dia 13 de setembro de 2021, sob 
pena de exclusão do cadastro de Empresas Credenciadas. 
 

13.1 O Sebrae Goiás poderá solicitar a qualquer tempo, a complementação de documentos, 

quando julgar necessário. 

 

14.  A partir da publicação deste Edital de Credenciamento fica suspensa a solicitação de 
ampliação/inclusão de áreas, subáreas e profissionais pelo período de 45 (quarenta e cinco) 
dias.  

14.1. A cada nova publicação de Comunicado para inscrição à este Edital de 
Credenciamento, será realizada a revalidação de análise de requisitos, conforme 
estabelecido no perfil de cada área e subárea, conforme especificado no Anexo I desta 
publicação e ainda no Comunicado relacionado; 
14.2. As empresas que não apresentarem aderência aos requisitos estabelecidos serão 
suspensas nas áreas e subáreas relacionadas. 
 
 
 

15. Decorridos os 45 (quarenta e cinco) dias informados no item 14, as empresas que solicitaram 
adesão ao presente Edital poderão:  

  
15.1. Solicitar ampliação/inclusão de áreas e subáreas de conhecimento, até o limite 
estabelecido pelo Sebrae GO, desde que respeitado o quantitativo máximo de áreas, 
estabelecido no item 4.6 deste Edital; 
15.2. Solicitar ampliação/inclusão da natureza de prestação de serviços, se instrutoria e/ou 
consultoria, desde que comprovados os requisitos estabelecidos nos itens da Etapa 2 – 
Habilitação   Jurídica, Fiscal e Técnica. 

  



 
 

Leia-se como segue e não como constou: 

 

13.A pessoa jurídica que já compõe o cadastro de empresas credenciadas via Edital Sebrae/GO 

01/2019, deverá realizar, via Portal de Credenciamento, adesão às regras deste edital no prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias contados a partir do dia 13 de setembro de 2021, sob pena de exclusão 

do cadastro de Empresas Credenciadas. 

 

13.1 O Sebrae Goiás poderá solicitar a qualquer tempo, a complementação de documentos, quando 

julgar necessário. 

 

14. A partir da publicação deste Edital de Credenciamento fica suspensa a solicitação de 
ampliação/inclusão de áreas, subáreas e profissionais pelo período de 45 (quarenta e cinco) 
dias, a contar da data informada no item 13. 

14.1. A cada nova publicação de Comunicado para inscrição à este Edital de 
Credenciamento, será realizada a revalidação de análise de requisitos, conforme 
estabelecido no perfil de cada área e subárea, conforme especificado no Anexo I desta 
publicação e ainda no Comunicado relacionado; 

14.2. As empresas que não apresentarem aderência aos requisitos estabelecidos serão 
suspensas nas áreas e subáreas relacionadas. 

 

15. Decorridos os 45 (quarenta e cinco) dias informados no item 13, as empresas que solicitaram 
adesão ao presente Edital poderão:  

  

15.1. Solicitar ampliação/inclusão de áreas e subáreas de conhecimento, até o limite 
estabelecido pelo Sebrae GO, desde que respeitado o quantitativo máximo de áreas, 
estabelecido no item 4.6 deste Edital; 

15.2. Solicitar ampliação/inclusão da natureza de prestação de serviços, se instrutoria e/ou 
consultoria, desde que comprovados os requisitos estabelecidos nos itens da Etapa 2 – 
Habilitação   Jurídica, Fiscal e Técnica. 

 

 

 

 

 

No item 7.  CADASTRO DE PESSOAS JURÍDICAS CREDENCIADAS 

 

Onde se lê:  

 

7. CADASTRO DE PESSOAS JURÍDICAS CREDENCIADAS 

7.3.1.  A pessoa jurídica que já compõe o cadastro de empresas credenciadas via Edital 

Sebrae/GO 01/2019, deverá realizar, via sistema informatizado, adesão às regras deste edital 



 
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir do dia 13 de setembro de 2021, sob 

pena de exclusão do cadastro de Empresas Credenciadas. 

7.3.1.1 O Sebrae Goiás poderá solicitar a qualquer tempo, a complementação de documentos, 

quando julgar necessário.) 

 

7.3.1.2. A partir da publicação deste Edital fica suspenso a ampliação de áreas, subáreas e 
indicação/alteração profissionais, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias.  

7.3.1.3. Decorridos os 45 (quarenta e cinco) dias informados no item acima, as empresas que 
fizeram adesão ao presente Edital poderão:   

a) ampliar áreas de conhecimento, até o limite estabelecido pelo Sebrae/GO e/ou natureza da 
prestação de serviços, se instrutoria e/ou consultoria, desde que respeitado o quantitativo 
máximo de áreas estabelecido no item 4.6. e 

b) ampliar subáreas dentro da(s) área(s) de conhecimento já credenciada(s) e/ou natureza da 
prestação de serviços, se consultoria e/ou instrutoria, independente do quantitativo de 
subáreas.  

Leia-se como segue e não como constou: 

 

7. CADASTRO DE PESSOAS JURÍDICAS CREDENCIADAS 

7.3.1.  A pessoa jurídica que já compõe o cadastro de empresas credenciadas via Edital 

Sebrae/GO 01/2019, deverá realizar, via sistema informatizado, adesão às regras deste edital 

no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir do dia 13 de setembro de 2021, sob 

pena de exclusão do cadastro de Empresas Credenciadas. 

7.3.1.1 O Sebrae Goiás poderá solicitar a qualquer tempo, a complementação de documentos, 

quando julgar necessário.) 

 

7.3.1.2. A partir da publicação deste Edital fica suspenso a ampliação de áreas, subáreas e 
indicação/alteração profissionais, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data 
informada no item 7.3.1 

 

7.3.1.3. Decorridos os 45 (quarenta e cinco) dias informados no item acima, as empresas que 
fizeram adesão ao presente Edital poderão:   

c) ampliar áreas de conhecimento, até o limite estabelecido pelo Sebrae/GO e/ou natureza da 
prestação de serviços, se instrutoria e/ou consultoria, desde que respeitado o quantitativo 
máximo de áreas estabelecido no item 4.6. e 

d) ampliar subáreas dentro da(s) área(s) de conhecimento já credenciada(s) e/ou natureza da 
prestação de serviços, se consultoria e/ou instrutoria, independente do quantitativo de 
subáreas.  

 



 
 

 

 

Onde se lê:  
 

ANEXO I – 

ÁREAS E SUBÁREAS DE CONHECIMENTO 
 
SUSTENTABILIDADE 
10.1   Sustentabilidade  
10.2   Gestão Ambiental  
10.3   Preparação e Adequação às Normas Ambientais 
10.4   Gestão Energética 
10.5   Resíduos Sólidos 
10.6   Produção Sustentável 
10.7   Responsabilidade Social 

10.8    Eficiência Energética 

10.9   Saúde e Segurança no Trabalho 

10.10 Água, ar e solo 

10.11 Resíduos 
 

 
 

Leia-se como segue e não como constou:  

SUSTENTABILIDADE 
10.1   Sustentabilidade  
10.2   Gestão Ambiental  
10.3   Preparação e Adequação às Normas Ambientais 
10.4   Gestão Energética 
10.5   Resíduos Sólidos 
10.6   Produção Sustentável 
10.7   Responsabilidade Social 

10.8    Eficiência Energética 

10.9   Saúde e Segurança no Trabalho 

10.10 Água, ar e solo 

10.11 Resíduos 

10.12 Gestão da Sustentabilidade 
 

  



 
 
Referente ao COMUNICADO Nº 01/2021 
 
 

Onde se lê:  
 

ANEXO I – 

ÁREAS E SUBÁREAS DE CONHECIMENTO 

COMUNICADO Nº 01/2021 
 

ÁREA E SUBÁREAS DE CONHECIMENTO REQUISITOS 

10. SUSTENTABILIDADE  

10.1. Sustentabilidade: diagnóstico, desenvolvimento 

de ações que possibilitem a manutenção dos recursos 

naturais, uso dos recursos naturais de forma eficiente, 

monitoramento e análise de indicadores de 

sustentabilidade, adequação de empresas a critérios de 

sustentabilidade, identificação das oportunidades de 

mercado voltadas às práticas sustentáveis dos 

pequenos negócios, planejamento para atender os 

objetivos do desenvolvimento sustentável - ODS. 

✓ Vínculo formal de sócio ou empregado 
com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia Ambiental, 
Engenharia Florestal, Biologia, 
Administração, Economia, Engenharia 
agronômica; 

✓ Domínio dos conteúdos listados na 
subárea e experiência comprovada. 

 

10.2. Gestão Ambiental: licenciamento ambiental 

(EIA, RIMA, empreendimentos industriais, comércio e 

serviços), plano de controle ambiental (PCA), sistema 

de gestão ambiental (SGA), tratamento de efluentes 

industriais, controle da poluição industrial e doméstica, 

auditoria e contabilidade ambiental, programas de 

gestão e educação ambiental, manejo florestal, 

produção mais limpa, redução de desperdício. 

✓ Vínculo formal de sócio ou empregado 
com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia Ambiental, 
Engenharia Florestal,  Biologia, 
Administração, Economia,  engenharia 
agronômica ou Gestão Ambiental; 

✓ Possuir ART; 
✓ Domínio dos conteúdos listados na 

subárea e experiência comprovada. 
 

10.3. Preparação e Adequação às Normas 

Ambientais: diagnóstico e adequação à legislação 

ambiental, implementação de programas de 

certificação, plano de ação para atendimento de 

critérios legais. 

✓ Vínculo formal de sócio ou empregado 
com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Biologia, 
Administração, Economia,  Engenharia 
Florestal ou Engenharia Agronômica; 

✓ Domínio dos conteúdos listados na 
subárea e experiência comprovada. 

 

10.4. Gestão Energética: elaboração de diagnósticos 

e desenvolvimento de projetos de eficiência energética, 

✓ Vínculo formal de sócio ou empregado 
com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 



 
fontes alternativas (energia solar, eólica, bioenergia, 

entre outras) e etiquetagem e selo de energia. 

completo em Engenharia ou graduação 
em áreas correlatas; 

✓ Possuir ART; 
✓ Domínio dos conteúdos listados na 

subárea e experiência comprovada. 
 

10.5. Resíduos Sólidos: elaboração de diagnósticos e 

desenvolvimento de projetos, classificação dos 

resíduos sólidos (não perigosos e perigosos), análise 

da destinação e reaproveitamento de materiais. 

Redução da poluição e tratamento dos resíduos 

produzidos, tratamento de efluentes industriais, 

auditoria e contabilidade ambiental, programas de 

gestão e educação ambiental, certificação ISO, Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, serviços tecnológicos 

para tratamento de resíduos, avaliação da viabilidade 

econômica na cadeia de resíduos. 

✓ Vínculo formal de sócio ou empregado 
com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia Civil, 
Engenharia Ambiental, Engenharia 
Agronômica, Engenharia Florestal ou 
Biologia; 

✓ Possuir ART; 
✓ Domínio dos conteúdos listados na 

subárea e experiência comprovada. 
 

10.6. Produção Sustentável: processos de produção 

não poluente, medição e redução de impacto ambiental, 

social e econômico, desenvolvimento de ações 

sustentáveis. 

✓ Vínculo formal de sócio ou empregado 
com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia Ambiental, 
Engenharia Florestal, Biologia, ou 
Engenharia Agronômica, ou com 
especialização em produção 
sustentável; 

✓ Domínio dos conteúdos listados na 
subárea e experiência comprovada. 

 

10.7. Responsabilidade Social: ética empresarial, 

conceitos e princípios de gestão responsável, atuação 

social das empresas, normas de responsabilidade 

social, ferramentas e indicadores sociais, elaboração 

de balanço social, consumo responsável, aplicação da 

norma de responsabilidade social, compras 

sustentáveis, acessibilidade. 

✓ Vínculo formal de sócio ou empregado 
com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo; 

✓ Domínio dos conteúdos listados na 
subárea e experiência comprovada. 

 

10.8. Eficiência Energética - ações que visam à 
eficiência energética e à utilização de fontes 
alternativas de energia. 

▪ Avaliação das condições gerais de 
fornecimento de energia elétrica e 
alternativas tarifárias.  

▪ Elaboração/adequação de projeto de 
arquitetura bioclimática (considera clima e 
aproveita recursos da natureza – sol, vento, 
vegetação e chuva).  

▪ Avaliação de viabilidade, elaboração de 
projetos e adequação para uso de energias 
alternativas (por exemplo: solar 

✓ Vínculo formal de sócio ou empregado com 
a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior completo 
em Engenharia Elétrica e/ou nível superior 
completo com especialização na área de 
elétrica; 

✓ Possuir ART; 
✓ Domínio dos conteúdos listados na 

subárea e experiência comprovada. 



 
fotovoltaica, eólica, biomassa, etc.).  

▪ Avaliação e planejamento de sistemas 
eficientes de iluminação.  

▪ Avaliação e planejamento de sistemas 
eficientes de condicionamento ambiental e 
refrigeração industrial. • Avaliação de 
máquinas e motores quanto à eficiência 
energética;  

▪ Avaliação e elaboração de sistemas 
eficientes de ar comprimido e aquecimento 
elétrico.  

▪ Avaliação comparativa entre o projeto 
elétrico aprovado pela concessionária e o 
existente na empresa;  

▪ Avaliação dos dispositivos de segurança 
elétrica na instalação dos equipamentos. 

 

10.9. Saúde e Segurança do Trabalho - Ações 
gerenciais do empreendimento que visa prevenir 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, 
garantindo a integridade física e saúde dos 
trabalhadores por meio de normas de saúde, higiene 
e segurança. Tais normas trazem importantes 
disposições sobre fiscalização, equipamentos de 
proteção individual, edificações, instalações elétricas, 
manuseio de materiais, dentre outras que, se 
efetivamente cumpridas, representam uma grande 
possibilidade de prevenção de acidentes do trabalho. 

• Segurança e Saúde no Trabalho (SST).  

• Programa de Prevenção dos Riscos 
Ambientais (PPRA);  

• Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO);  

• Laudo Técnico das Condições do Ambiente 
de Trabalho (LTCAT);  

• Adequação de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção 

Coletiva (EPCs); 

• Ergonomia. 

 

✓ Vínculo formal de sócio ou empregado com a 
pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível técnico e/ou superior 
completo em Engenharia de Segurança no 
Trabalho, Administração, Medicina, 
Enfermagem ou outro curso de nível superior 
completo com especialização na área; 

✓ Domínio dos conteúdos listados na subárea e 
experiência comprovada. 

 

10.10. Água, Ar e Solo - Ações que visam à 
adequação dos processos da empresa para análise, 
prevenção, combate e redução das emissões de 
poluentes e dos efeitos da degradação da água, ar e 
solo na empresa ou propriedade rural. 

▪ Elaboração de inventários de emissões 
locais.  

▪ Monitoramento da qualidade do ar.  

▪ Definição de áreas prioritárias para o 
controle de emissões.  

▪ Adoção de sistemas de tratamento das 
emissões antes do seu lançamento à 
atmosfera.  

▪ Definição de matérias-primas, insumos e 

✓  Vínculo formal de sócio ou empregado 
com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior completo 
em Engenharia, Biologia, Química ou nível 
superior completo com especialização nas 
áreas; 

✓ Possuir ART; 
✓ Domínio dos conteúdos listados na 

subárea e experiência comprovada. 
 



 
combustíveis com menor impacto na 
qualidade do ar.  

▪ Uso de técnicas substitutas às queimadas.  

▪ Uso de técnicas redutoras de emissões a 
partir de movimentação de solo.  

▪ Uso de técnicas redutoras de emissões a 
partir de pulverização de fertilizantes e/ou 
agrotóxicos.  

▪ Uso racional e aproveitamento de água de 
chuva em indústrias, empreendimentos 
rurais, estabelecimentos comerciais e de 
serviços.  

▪ Reutilização de efluentes industriais e 
agroindustriais.  

▪ Reutilização de águas de serviços (águas 
cinzas).  

▪ Monitoramento e eficiência de Estação de 
Tratamento de Água (ETA) e Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) para 
empresas e estabelecimentos rurais.  

▪ Práticas de conservação de água e de 
solos para o produtor rural.  

▪ Captação de água subterrânea e 
superficial.  

▪ Tecnologias para tratamento de água.  

▪ Tecnologias para redução do consumo de 
água. 

 

10.11. Resíduos - ações que visam ao 
gerenciamento de resíduos líquidos ou sólidos 
gerados a partir da atividade produtiva. 

Pode ser no âmbito do reuso de materiais, da 
reciclagem, da coleta seletiva e de qualquer ação que 
contribua para a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS). 

▪ Plano para gestão integrada de resíduos 
empresariais (industriais, urbanos, rurais 
orgânicos e inorgânicos).  

▪ Tratamento de resíduos.  

▪ Avaliação da viabilidade econômica na 
cadeia de resíduos.  

▪ Mapeamento e plano de implantação de 
logística reversa.  

▪ Mapeamento da cadeia de resíduos.  

▪ Avaliação de resíduos vendáveis em um 
empreendimento.  

▪ Diagnóstico, classificação e análise dos 
resíduos sólidos produzidos.  

▪ Análise da destinação e reaproveitamento de 
materiais.  

▪ Redução da poluição e tratamento dos 
resíduos produzidos. 

✓  Vínculo formal de sócio ou empregado 
com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior completo 
em Engenharia, Biologia Agronomia ou 
nível superior com especialização na área; 

✓ Domínio dos conteúdos listados na subárea 
e experiência comprovada. 

 



 
 

Leia-se como segue e não como constou:  

ANEXO I – 

ÁREAS E SUBÁREAS DE CONHECIMENTO 

COMUNICADO Nº 01/2021 

 

ÁREA E SUBÁREAS DE CONHECIMENTO REQUISITOS 

10. SUSTENTABILIDADE  

10.1. Sustentabilidade: diagnóstico, desenvolvimento 

de ações que possibilitem a manutenção dos recursos 

naturais, uso dos recursos naturais de forma eficiente, 

monitoramento e análise de indicadores de 

sustentabilidade, adequação de empresas a critérios de 

sustentabilidade, identificação das oportunidades de 

mercado voltadas às práticas sustentáveis dos pequenos 

negócios, planejamento para atender os objetivos do 

desenvolvimento sustentável - ODS. 

✓ Vínculo formal de sócio ou 
empregado com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia Ambiental, 
Engenharia Florestal, Biologia, 
Administração, Economia, 
Engenharia agronômica; 

✓ Domínio dos conteúdos listados na 
subárea e experiência comprovada. 

 

10.2. Gestão Ambiental: licenciamento ambiental (EIA, 

RIMA, empreendimentos industriais, comércio e 

serviços), plano de controle ambiental (PCA), sistema de 

gestão ambiental (SGA), tratamento de efluentes 

industriais, controle da poluição industrial e doméstica, 

auditoria e contabilidade ambiental, programas de gestão 

e educação ambiental, manejo florestal, produção mais 

limpa, redução de desperdício. 

✓ Vínculo formal de sócio ou 
empregado com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia Ambiental, 
Engenharia Florestal,  Biologia, 
Administração, Economia,  
engenharia agronômica ou Gestão 
Ambiental; 

✓ Possuir ART; 
✓ Domínio dos conteúdos listados na 

subárea e experiência comprovada. 
 

10.3. Preparação e Adequação às Normas 

Ambientais: diagnóstico e adequação à legislação 

ambiental, implementação de programas de certificação, 

plano de ação para atendimento de critérios legais. 

✓ Vínculo formal de sócio ou 
empregado com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Biologia, 
Administração, Economia,  
Engenharia Florestal ou Engenharia 
Agronômica; 

✓ Domínio dos conteúdos listados na 
subárea e experiência comprovada. 

 

 



 
10.4. Gestão Energética: elaboração de diagnósticos e 

desenvolvimento de projetos de eficiência energética, 

fontes alternativas (energia solar, eólica, bioenergia, 

entre outras) e etiquetagem e selo de energia. 

✓ Vínculo formal de sócio ou 
empregado com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia ou 
graduação em áreas correlatas; 

✓ Possuir ART; 
✓ Domínio dos conteúdos listados na 

subárea e experiência comprovada. 
 

10.5. Resíduos Sólidos: elaboração de diagnósticos e 

desenvolvimento de projetos, classificação dos resíduos 

sólidos (não perigosos e perigosos), análise da 

destinação e reaproveitamento de materiais. Redução da 

poluição e tratamento dos resíduos produzidos, 

tratamento de efluentes industriais, auditoria e 

contabilidade ambiental, programas de gestão e 

educação ambiental, certificação ISO, Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, serviços tecnológicos para 

tratamento de resíduos, avaliação da viabilidade 

econômica na cadeia de resíduos. 

✓ Vínculo formal de sócio ou 
empregado com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia Civil, 
Engenharia Ambiental, Engenharia 
Agronômica, Engenharia Florestal ou 
Biologia; 

✓ Possuir ART; 
✓ Domínio dos conteúdos listados na 

subárea e experiência comprovada. 
 

10.6. Produção Sustentável: processos de produção 

não poluente, medição e redução de impacto ambiental, 

social e econômico, desenvolvimento de ações 

sustentáveis. 

✓ Vínculo formal de sócio ou 
empregado com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia Ambiental, 
Engenharia Florestal, Biologia, ou 
Engenharia Agronômica, ou com 
especialização em produção 
sustentável; 

✓ Domínio dos conteúdos listados na 
subárea e experiência comprovada. 

 

10.7. Responsabilidade Social: ética empresarial, 

conceitos e princípios de gestão responsável, atuação 

social das empresas, normas de responsabilidade social, 

ferramentas e indicadores sociais, elaboração de 

balanço social, consumo responsável, aplicação da 

norma de responsabilidade social, compras sustentáveis, 

acessibilidade. 

✓ Vínculo formal de sócio ou 
empregado com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo; 

✓ Domínio dos conteúdos listados na 
subárea e experiência comprovada. 

 

10.8. Eficiência Energética - ações que visam à 
eficiência energética e à utilização de fontes 
alternativas de energia. 

▪ Avaliação das condições gerais de 
fornecimento de energia elétrica e 
alternativas tarifárias.  

▪ Elaboração/adequação de projeto de 
arquitetura bioclimática (considera clima e 
aproveita recursos da natureza – sol, vento, 
vegetação e chuva).  

✓ Vínculo formal de sócio ou empregado 
com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia Elétrica e/ou 
nível superior completo com 
especialização na área de elétrica; 

✓ Possuir ART; 
✓ Domínio dos conteúdos listados na 

subárea e experiência comprovada. 



 
▪ Avaliação de viabilidade, elaboração de 

projetos e adequação para uso de energias 
alternativas (por exemplo: solar fotovoltaica, 
eólica, biomassa, etc.).  

▪ Avaliação e planejamento de sistemas 
eficientes de iluminação.  

▪ Avaliação e planejamento de sistemas 
eficientes de condicionamento ambiental e 
refrigeração industrial. • Avaliação de 
máquinas e motores quanto à eficiência 
energética;  

▪ Avaliação e elaboração de sistemas 
eficientes de ar comprimido e aquecimento 
elétrico.  

▪ Avaliação comparativa entre o projeto 
elétrico aprovado pela concessionária e o 
existente na empresa;  

▪ Avaliação dos dispositivos de segurança 
elétrica na instalação dos equipamentos. 

 

10.9. Saúde e Segurança do Trabalho - Ações 
gerenciais do empreendimento que visa prevenir 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, 
garantindo a integridade física e saúde dos 
trabalhadores por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança. Tais normas trazem importantes 
disposições sobre fiscalização, equipamentos de 
proteção individual, edificações, instalações elétricas, 
manuseio de materiais, dentre outras que, se 
efetivamente cumpridas, representam uma grande 
possibilidade de prevenção de acidentes do trabalho. 

• Segurança e Saúde no Trabalho (SST).  

• Programa de Prevenção dos Riscos 
Ambientais (PPRA);  

• Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO);  

• Laudo Técnico das Condições do Ambiente 
de Trabalho (LTCAT);  

• Adequação de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção 

Coletiva (EPCs); 

• Ergonomia. 

 

✓ Vínculo formal de sócio ou empregado com 
a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível técnico e/ou 
superior completo em Engenharia de 
Segurança no Trabalho, Administração, 
Medicina, Enfermagem ou outro curso de 
nível superior completo com especialização 
na área; 

✓ Domínio dos conteúdos listados na subárea 
e experiência comprovada. 

 

10.10. Água, Ar e Solo - Ações que visam à adequação 
dos processos da empresa para análise, prevenção, 
combate e redução das emissões de poluentes e dos 
efeitos da degradação da água, ar e solo na empresa 
ou propriedade rural. 

▪ Elaboração de inventários de emissões 
locais.  

▪ Monitoramento da qualidade do ar.  

▪ Definição de áreas prioritárias para o controle 
de emissões.  

▪ Adoção de sistemas de tratamento das 

✓  Vínculo formal de sócio ou empregado 
com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia, Biologia, 
Química ou nível superior completo com 
especialização nas áreas; 

✓ Possuir ART; 
✓ Domínio dos conteúdos listados na 

subárea e experiência comprovada. 
 



 
emissões antes do seu lançamento à 
atmosfera.  

▪ Definição de matérias-primas, insumos e 
combustíveis com menor impacto na 
qualidade do ar.  

▪ Uso de técnicas substitutas às queimadas.  

▪ Uso de técnicas redutoras de emissões a 
partir de movimentação de solo.  

▪ Uso de técnicas redutoras de emissões a 
partir de pulverização de fertilizantes e/ou 
agrotóxicos.  

▪ Uso racional e aproveitamento de água de 
chuva em indústrias, empreendimentos 
rurais, estabelecimentos comerciais e de 
serviços.  

▪ Reutilização de efluentes industriais e 
agroindustriais.  

▪ Reutilização de águas de serviços (águas 
cinzas).  

▪ Monitoramento e eficiência de Estação de 
Tratamento de Água (ETA) e Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) para empresas 
e estabelecimentos rurais.  

▪ Práticas de conservação de água e de solos 
para o produtor rural.  

▪ Captação de água subterrânea e superficial.  

▪ Tecnologias para tratamento de água.  

▪ Tecnologias para redução do consumo de 
água. 

 

10.11. Resíduos - ações que visam ao gerenciamento 
de resíduos líquidos ou sólidos gerados a partir da 
atividade produtiva. 

Pode ser no âmbito do reuso de materiais, da 
reciclagem, da coleta seletiva e de qualquer ação que 
contribua para a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). 

▪ Plano para gestão integrada de resíduos 
empresariais (industriais, urbanos, rurais 
orgânicos e inorgânicos).  

▪ Tratamento de resíduos.  

▪ Avaliação da viabilidade econômica na cadeia 
de resíduos.  

▪ Mapeamento e plano de implantação de 
logística reversa.  

▪ Mapeamento da cadeia de resíduos.  

▪ Avaliação de resíduos vendáveis em um 
empreendimento.  

▪ Diagnóstico, classificação e análise dos 
resíduos sólidos produzidos.  

▪ Análise da destinação e reaproveitamento de 
materiais.  

▪ Redução da poluição e tratamento dos 
resíduos produzidos. 

✓  Vínculo formal de sócio ou empregado 
com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia, Biologia 
Agronomia ou nível superior com 
especialização na área; 

✓ Domínio dos conteúdos listados na 
subárea e experiência comprovada. 



 
10.12. Gestão da Sustentabilidade - Grupo de ações 
gerenciais do empreendimento que visa à 
diminuição/eliminação do impacto socioambiental 
negativo de suas atividades, inclusas as ações de 
adequação à legislação ambiental vigente. 

• Indicadores de desempenho ambiental. 

• Avaliação de Impacto Social e 
Ambiental. 

• Diagnóstico empresarial de 
sustentabilidade. 

• Adequação de empresas a critérios de 
sustentabilidade. 

• Produção Mais Limpa. 

• Plano de Controle Ambiental (PCA). 

• Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

• Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

• Avaliação de ciclo de vida de 
produto/Rotulagem Ambiental. 

• Licenciamento ambiental. 

• Controle da poluição industrial. 

• Elaboração de plano e implantação de 
programas de gestão ambiental. 

• Plano de adequação à legislação 
ambiental. 

• Promoção de adaptações necessárias à 
acessibilidade aos espaços físicos da 
empresa, tanto do público interno 
quanto do cliente. 

✓ Vínculo formal de sócio ou empregado 
com a pessoa jurídica; 

✓ Formação escolar: nível superior 
completo em Engenharia Ambiental, 
Engenharia Florestal, Biologia, 
Administração, Economia, Engenharia 
agronômica; 

✓ Domínio dos conteúdos listados na 
subárea e experiência comprovada. 

 

 


