
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
RESOLUÇÃO N° 12/2019, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019. 

O Presidente do Conselho de Administração da EMDAGRO, no uso de suas atribuições 
estatutárias; 

CONSIDERANDO que compete o Conselho de Administração da EMDAGRO estabelecer as 
diretrizes para a consecução dos objetivos previstos no Estatuto da Social empresa, bem como 
aprovar atos normativos necessários ao exercício de sua competência; 

CONSIDERANDO a necessidade de reconhecer as ações meritórias dos Profissionais em 
atuação na EMDAGRO que se destacam em apoio aos produtores rurais do estado; 

CONSIDERANDO a necessidade de reconhecer as ações meritórias dos Profissionais 
parceiros que se destacam em apoio à Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de 
Sergipe — EMDAGRO; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Instituir o "PRÊMIO ROSALVO ALEXANDRE" destinado a homenagear os Profissionais 
em atuação na EMDAGRO e os Profissionais parceiros de outras instituições que se destacam em 
apoio aos produtores rurais e à Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de Sergipe —
EMDAGRO. 

Art. 2° - O prêmio será concedido anualmente aos profissionais selecionados, de acordo com o 
REGULAMENTO DO PRÊMIO ROSALVO ALEXANDRE, anexo (mico, aprovado e parte 
integrante desta Resolução. 

Art. 3° - A data de realização do evento de entrega do PRÊMIO ROSALVO ALEXANDRE será 
definida pela Diretoria da EMDAGRO. 

Art. 4° - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Cumpra-se. 

Aracaju/ SE, 22 de 	de 2019. 

ANDRÉ L :ONFIM FERREIRA 

Presidente do Conselho de Administração da EMDAGRO 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
RESOLUÇÃO N° 12/2019, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019 

ANEXO ÚNICO 

REGULAMENTO DO PRÊMIO ROSALVO ALEXANDRE 

Art. 1° - O Conselho de Administração da EMDAGRO institui o PRÊMIO ROSALVO 

ALEXANDRE que será concedido anualmente a profissionais que tenham se destacado em suas 

atividades em prol dos produtores rurais de Sergipe e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário 

de Sergipe - EMDAGRO. 

Art. 2° - O PRÊMIO ROSALVO ALEXANDRE será concedido nas seguintes modalidades: 

a) profissionais em atuação na EMDAGRO; b) profissionais parceiros que se destacarem em apoio às 

ações da EMDAGRO. 

§ 1° - Para os profissionais em atuação na EMDAGRO, o prêmio será conferido àqueles que 

tenham desenvolvido relevantes trabalhos em qualquer das áreas de atividades da empresa, desde a 

área de administração à de execução em campo. 

§ 2° - Para os profissionais parceiros, o prêmio será concedido àqueles que se destaquem em 

ações de apoio e participação nos trabalhos da EMDAGRO. 

Art. 3° - O número de profissionais a ser homenageado com o supracitado prêmio será 

definido anualmente pela Diretoria. 

Art. 4° - Os profissionais parceiros a serem homenageados serão indicados pela Diretoria 

Executiva da EMDAGRO. 

Art. 5° - A Diretoria nomeará uma comissão de três membros que será responsável pelas 

providências necessárias para realização da escolha dos profissionais em atuação na EMDAGRO a 

serem homenageados, de acordo com os procedimentos e critérios estabelecidos neste Regulamento. 

Art. 6° - A Comissão realizará o processo de indicação e classificação dos profissionais a 

serem homenageados, conforme segue: 

a) Divulgação do procedimento de escolha de nomes de profissionais para serem 

O interno homenageados com o PRÊMIO ROSALVO ALEXANDRE, através do e-mail EX 

da EMDAGRO. Prazo: 05 (cinco) dias a partir da data de início; 
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b) os funcionários que exercem funções gratificadas poderão indicar, através do e-mail oficial 

da EMDAGRO (EXPRESSO), até 03 (três) nomes de profissionais a serem homenageados, fazendo 

uma breve justificativa sobre as atividades relevantes desses profissionais no ano em curso. Prazo: 05 

(cinco) dias a partir da data de início; 

c) os demais funcionários poderão indicar, através do e-mail oficial da EMDAGRO 

(EXPRESSO), até 03 (três) nomes de profissionais a serem homenageados, sendo facultativo 

apresentar uma breve justificativa sobre as atividades relevantes desses profissionais no ano em 

curso. Prazo: 05 (cinco) dias a partir da data de início; 

d) divulgação, através do e-mail oficial e dos murais da EMDAGRO, da relação dos nomes 

dos profissionais indicados, por ordem decrescente de indicações, conforme alíneas b e c. Prazo: a 

partir do 6° dia; 

e) análise e avaliação dos profissionais indicados, de acordo com os critérios estabelecidos no 

artigo 7°. 

Art. 7° - Os profissionais indicados conforme art. 6° alíneas b e c serão analisados e avaliados 

pela Comissão, de acordo com os critérios a seguir: 

1) Critérios objetivos: a) pontual idade e assiduidade ao horário de trabalho; b) cumprimento 

de prazos de entrega de relatórios e documentos sistemáticos periódicos; c) índice de resultado das 

metas de trabalho programadas anualmente; d) zelo e manutenção dos equipamentos e instalações de 

trabalho da empresa utilizados. 

2) Critérios subjetivos: a) qualidade dos serviços realizados; b) inovação quanto aos serviços 

prestados; c) qualidade no atendimento ao público externo e interno; d) relacionamento e urbanidade 

com os colegas de trabalho e público em geral. 

3) para cada critério será atribuída a qualificação de BOM, MUITO BOM ou ÓTIMO, 

classificando os profissionais indicados em ordem decrescente, de acordo com essas qualificações. 

§ 1° - Para análise e avaliação quanto aos Critérios Objetivos, a Comissão co ultará os 

devidos setores responsáveis pelo registro e acompanhamento dos mesmos. 
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§ 2° - Para análise e avaliação dos Critérios Subjetivos, a Comissão, além das justificativas 

apresentadas pelos funcionários que indicarem os profissionais, poderá consultar outras fontes de 

informações internas da EMDAGRO. 

§ 3° - Em caso de empate quanto aos profissionais avaliados, será escolhido o profissional de 

mais idade, mais tempo de exercício profissional na EMDAGRO e mais tempo de exercício da 

profissão. 

Art. 8° - A relação dos profissionais avaliados por ordem de classificação, devidamente 

assinada pela Comissão, será oficialmente encaminhada ao Presidente da EMDAGRO para as 

devidas providências. 

Art. 9° - Não será permitido fazer campanha no ambiente da EMDAGRO em favor do nome 

próprio ou de terceiros sobre a indicação para o PRÊMIO ROSALVO ALEXANDRE. 

Art. 10 - Não será avaliado para o referido prêmio o profissional que foi punido ou está sendo 

submetido a processo de sindicância ou inquérito administrativo no ano em curso do supracitado 

prêmio. 

Art. 11 — Os casos omissos neste Regulamento serão analisados e decididos pela Comissão, 

solicitando-se parecer da Assessoria Jurídica, se necessário. 

Aracaju/ SE, 22 de 	de 2019. 

ANDRÉ L 	ONFIM FERREIRA 

Presidente do Conselho de Administração da EMDAGRO 
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