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REGRAS DO PDV
Os elegíveis que quiserem
aderir ao Plano de
Desligamento Voluntário já
podem se inscrever. Mas,
você sabe quais são os prérequisitos para par cipar
do programa?
Conﬁra ao lado as principais
condições.

ADESÃO: 1º a 31 de agosto de 2020
IDADE MÍNIMA: 60 anos
TEMPO DE SERVIÇO NA EMATER-MG: 20 anos
APOSENTADOS PELO INSS: antes de 13/11/19
IDADE: Não completar 75 anos até 31/08/20

Conﬁra todas as regras na Intranet.

PIONEIRA EM
ATER DIGITAL

ELO HORIZONTE (29/7/2020) - A Emater-MG, Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais,
vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, irá iniciar ainda este ano a convocação dos
aprovados em seu último concurso público. Paralelamente,
realizará ainda Programa de Desligamento Voluntário (PDV),
que deve começar no próximo mês e se estender até agosto de
2021. O anúncio foi feito pela secretária de Agricultura, Ana
Valentini, nesta quarta-feira, 29 de julho, durante a abertura de
uma reunião ordinária do Conselho de Administração da
Empresa, que aconteceu de forma virtual e contou ainda com a
participação do vice-governador Paulo Brant.

Durante reunião do Conselho de Administração, na semana

A secretária lembrou que esses eram anúncios há muito
esperados
pelafoi
empresa
e pela pelo
sociedade.
“O PDV vai permitir
passada,
lançado,
vice-governador
Paulo Brant e pela
a gratiﬁcação e o reconhecimento daqueles que prestaram
secretária
Ana
ni,técnica
o documento
técnico
Mexpar 4.0:
importante
serviço
de Valen
assistência
e extensão rural
na
Emater-MG,
e a convocação
dos concursados
Ater Digital
Conectando
Pessoas. irá
O renovar
texto etraz ferramentas
recompor o quadro de proﬁssionais da empresa”, reforçou.
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do setor agropecuário, tanto que mesmo durante essa crise, só
agora em 2020, nós recebemos 80 ofícios de prefeituras
solicitando abrir escritórios da Emater-MG em seus municípios
ou ampliar equipes”, destacou.

O Mexpar está publicado em nosso site, na
LIVRARIA VIRTUAL/METODOLOGIA PARTICIPATIVA

NOVOS COLEGAS
CHEGANDO
Ainda este ano, serão feitas as
primeiras convocações dos aprovados
no úl mo concurso, uma demanda
bastante esperada pelos candidatos e
uma conquista para a Empresa. O
diretor-presidente Gustavo Laterza
destacou a importância deste
momento. “A assistência técnica e a
extensão rural são essenciais para o
desenvolvimento sustentável do setor
agropecuário”. Segundo ele, só em
2020, mesmo no cenário de pandemia,
foram recebidos 80 pedidos de novos
convênios ou ampliação de equipes nos
municípios. Que sejam bem-vindos!

