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Conteúdo Programático 

 

• Tradição x Inovação: Como melhorar os resultados dos negócios rurais  

• Gestão de empresas rurais de pequeno porte  

• Marketing para agronegócio         
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Critérios de Desempate  

 

A prova de conhecimentos será de caráter classificatório e eliminatório. Serão classificados para a etapa 

seguinte, os 30 (trinta) primeiros candidatos cuja nota da prova for igual ou superior a 60% (sessenta por 

cento), ou seja, as 30 maiores motas. Havendo igualdade de notas entre candidatos, a classificação será 

realizada conforme critérios de desempate descritos neste comunicado.  

 

1. Tradição x Inovação: Como melhorar os resultados dos negócios rurais  

2. Gestão de empresas rurais de pequeno porte  

3. Marketing para agronegócio 

 

Se ainda assim houver empate, todos os candidatos empatados serão classificados. Os candidatos aprovados 

nesta etapa terão seus nomes e notas divulgados no site do SEBRAE/MG. 


