Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

As perguntas e respostas abaixo também estão disponíveis neste link!

Perguntas Frequentes:

Onde apresentar as manifestações sobre reclamações,
denúncias, críticas, elogios ou sugestões?
A Epagri, visando total transparência e confiabilidade na prestação de seu serviço à
sociedade, disponibiliza um eficiente canal de comunicação
para o registro de reclamação, solicitação, sugestão e elogio. A comunicação pode ser
feita por meio da Ouvidoria Interna:
https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/ouvidoria/

Como faço para trabalhar na Epagri?
A Epagri é uma empresa pública, prestadora de serviço público, não exploradora de
atividade econômica, que atua na área de educação profissional e tecnológica, pesquisa,
assistência técnica e extensão rural, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura da
Pesca e do Desenvolvimento Rural, por isso a admissão na Epagri se dá por meio de
concurso público e seu corpo funcional é composto de empregados públicos.
https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/a-epagri/estagios-e-concursos/

Como posso participar do “Programa Jovem Aprendiz”?
As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz da Epagri devem ser feitas diretamente
no Centro Integrado Empresa Escola – CIEE da sua cidade.
https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/a-epagri/estagios-e-concursos/

Quais são os serviços públicos oferecidos pela Epagri?
Prestação de serviço de educação profissional e tecnológica, pesquisa, assistência
técnica e extensão rural.
https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/solucoes/servicos-tecnicos/
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Quais são as modalidades de tecnologias desenvolvidas pela
Epagri?
Tecnologias de natureza física e digital, práticas para produção vegetal ou animal e
procedimentos para geração de produtos.
https://www.epagri.sc.gov.br/index.php/solucoes/tecnologias/
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