AMMA – Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira
Rua José Pimentel, 280 – Diniz – Telefax: (32) 3332-3177
CEP: 36.202-280 – Barbacena-MG.

ÃO DO CONSELHO

E-mail: secretariaexecutiva@ammabarbacena.com.br

1ª RETIFICAÇÃO
EDITAL processo seletivo contratação
temporária 01/2011 - retificação
“Processo Seletivo de Provas para contratação temporária para
Cadastro Reserva no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal
de Alfredo Vasconcelos”
O Prefeito Municipal de ALFREDO VASCONCELOS, no uso de suas atribuições, através
da AMMA – Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira,TORNA
PÚBLICO que estarão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA o qual se regerá pelas Leis Municipais Nº 29/1993,
143/2001, 145/2001, 211/2003, 213/2003, 260/2005, 281/2006, 328/2008 e 340/2009 e
Lei Federal nº 11.350 de 05 de outubro de 2006, Decreto Federal Nº 6571/2008 a
Resolução CNE/CEB Nº 4/2009 que regulamentam neste edital.
INCLUIR no Art. 7.2
Nível: Ensino Médio
Número de Questões e Pesos
Cargo

Fiscal Agropecuário

Específica

Português

Raciocínio
Lógico

Conhecimentos
Gerais

Total de
Questões e
Pontos

10
(peso 4)

10
(Peso 3)

10
(Peso 1,5)

10
(Peso 1,5)

40
(100
pontos)

Nível: Superior
Número de Questões e Pesos
Cargo

Médico Veterinário

Específica

Português

Raciocínio
Lógico

Conhecimentos
Gerais

Total de
Questões e
Pontos

10
(peso 4)

10
(Peso 3)

10
(Peso 1,5)

10
(Peso 1,5)

40
(100
pontos)
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ALTERAR
Art.10.6.1
10.6.1 – A partir das 12h do dia 19 de setembro de 2011, na Prefeitura Municipal de
ALFREDO VASCONCELOS, estará à disposição dos candidatos interessados, para
eventuais consultas, um exemplar de cada prova.

Art. 17.5 – O prazo de validade do presente processo seletivo é de 01 (um) ano, a contar
da data de publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por
igual período.

INCLUIR
= ANEXO I =
=QUADRO GERAL DE CARGOS=

MÉDICO
VETERINÁRIO

Nº
Cargos
Cadastro
Reserva

FISCAL
AGROPECUÁRIO

Cadastro
Reserva

Denominação

Requisitos Mínimos /
Escolaridade
Graduação em Medicina
Veterinária
Ensino Médio Completo
com curso técnico na
área de Agricultura

Carga
horária
Semanal

Vencimentos

Taxa de
Inscrição
R$

30

2.443,00

70,00

40

1.251,00

50,00

= ANEXO II =
= PROGRAMA DE PROVAS =

I – Língua Portuguesa – Ensino Médio / Ensino Superior
CARGOS:
- Médico Veterinário;
- Fiscal Agropecuário.
1. Leitura e compreensão de texto
- Identificação de elementos do texto: tema, idéia central, idéias secundárias, relações de
sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos.
- Estudo de palavras: sinônimos, antônimos, sentido literal e sentido figurado.
- Aspectos do texto dissertativo: ponto-de-vista, argumentos e relações de causaconseqüência.
- Estilos de texto: técnico, científico, literário e jornalístico.
- Coesão e coerência textuais.
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2. Conhecimentos lingüísticos
- Pontuação
- Morfologia: identificação e emprego das seguintes classes de palavras: substantivo,
adjetivo, pronome e verbo.
- Sintaxe: identificação de termos da oração, orações coordenadas, orações subordinadas e
períodos simples, compostos e mistos.
- Ordem direta e ordem inversa de sentenças.
- Relações lógico-semânticas entre orações.
- Concordância verbal e nominal.
- Aspectos estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças.
SUGESTÃO DE ESTUDOS:
-

ANDRÉ, Hildebrando A. de. Curso de redação. Vol. 3. Editora Moderna.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. Editora
Nacional.
GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação. Editora Scipione.
INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. Editora Scipione.
VIANA, Antônio Carlos (coord.) e outros. Roteiro de redação: lendo e argumentando.
Editora Scipione.

II – Raciocínio Lógico Ensino Médio / Ensino Superior
CARGOS:
- Médico Veterinário;
- Fiscal Agropecuário.
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo
(entendimento da estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar conteúdos
matemáticos na via prática, com relação aos seguintes pontos: Noções básicas de lógica:
conectivos, tautologia e contradições implicações e equivalências, afirmações e
negações, argumento, silogismo, validade de argumento.
SUGESTÃO DE ESTUDOS:
-

A critério do candidato, observando-se os conteúdos programáticos.

III – Conhecimentos gerais
CARGOS:
- Médico Veterinário;
- Fiscal Agropecuário.
01. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Título I – Dos Princípios Fundamentais – art. 1º ao 4º.
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Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – art. 5º ao 17.
Título III – Da Organização do Estado.
Capítulo I – Da organização Político-Administrativa – art. 18 e 19.
Capítulo IV – Dos Municípios – art. 29 ao 31.
Capítulo VII – Da Administração Pública.
Seção I – Disposições Gerais – art. 37 e 38.
Seção II – Dos Servidores Públicos – art. 39 ao 41.
Título IV – Da Organização dos Poderes.
Capítulo I – Do Poder Legislativo.
Seção I – Do Congresso Nacional – art. 44 ao 47.
Seção V – Dos Deputados e dos Senadores – art. 53 ao 56.
Capítulo II – Do Poder Executivo.
Seção I – Do Presidente e do Vice-Presidente da República – art. 76 a 83.
Título VIII – Da Ordem Social.
Capítulo VI – Do Meio Ambiente – art. 225.
Capítulo VII – Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso – art. 226 ao 230.
02. ATUALIDADES
SUGESTÃO DE ESTUDOS:
- Constituição da República Federativa do Brasil (Atualizada)
IV – ESPECIFICA
CARGO:
-Médico Veterinário
1. Bovinocultura de Leite / Corte
1.1. Nutrição: aparelho digestivo dos ruminantes, metabolismo dos nutrientes, princípios
básicos de nutrição, exigências nutricionais, valor nutritivo dos alimentos,
balanceamento de ração (leite e corte), alimentação de vacas, novilhos, bezerros e
bois em confinamento. Minerais e vitaminas.
1.2. Criação de bezerros (macho e fêmea): cuidados com vaca gestante e manejo
mãe/cria, sistemas de aleitamento, desmama precoce, alimentação e instalações.
1.3. Melhoramento genético: herança e meio, correlações genéticas, fenotípicas e
ambientais, interação genétipo-ambiente, seleção e auxilio à seleção, teste de
progênie e teste de performance, parentesco e consanguinidade, heterose e
cruzamentos, seleção para fertilidade em bovinos.
1.4. Manejo reprodutivo: avaliação de eficiência reprodutiva, fatores que afetam a
eficiência reprodutiva, nutrição no pré e pós parto.
1.5. Sanidade animal: doenças mais importantes (diagnóstico, prevenção e controle),
doenças da reprodução, metabólicas e nutricionais, sanidade de bezerros, endo e
ectoparistas, desinfecção e desinfetantes, calendário sanitário.
1.6. Inseminação artificial: doenças de reprodução, aparelho reprodutivo da fêmea,
hormônios da reprodução, prática da inseminação artificial.
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2. Suinocultura
Reprodução, cria, Recria e terminação, melhoramento genético, alimentação e
nutrição, construções e equipamentos, sanidade, instalações.
3. Avicultura de Corte e Postura
Alimentação e nutrição, anuidade, instalações e equipamentos, manejo, reprodução.
4. Piscicultura
Tanques ou açudes (construção, profundidade, dimensão, localização, adubação,
análise da água), Peixamento, espécie a ser criada, alimentação, sanidade e manejo.
5. Apicultura
Ciclo biológico e organização social, os produtos das abelhas, flora apícola,
localização e implantação de apiários, povoamento de apiário, controle da
enxameação, fatores que afetam a produção de mel, manejo do apiário, doenças
das abelhas, colheita do mel, processamento, envasamento do mel.
6. Meio Ambiente
6.1. Legislação Ambiental: uso de água pública para fins agropecuários, áreas de
preservação permanente, licenciamento ambiental para atividades agrícolas,
ordenamento legal para uso de agrotóxicos, legislação sobre lançamentos de
efluentes gerados nas atividades pecuárias.
6.2. Impactos Ambientais/Poluição: poluição e conservação dos recursos naturais.
7. Área de Organização e Metodologia
7.1. Pequena Produção: conceito e sua organização.
7.2. Comunidade rural, grupos, liderança.
SUGESTÃO DE ESTUDOS
-

BRANDÂO, Carlos Rodrigues. Repensando a pesquisa participante. Ed. Brasiliense.
CAVALCANTI, Sergito de Souza. Suinocultura dinâmica. Itapuã Ed. e Gráfica Ltda.
DAYRELL, M. S.. Efeito da deficiência de alguns minerais na reprodução de bovinos.
Coronel Pacheco: Embrapa – CNGPGL.
DEMO, Pedro. Desafios modernos da educação. São Paulo: Vozes, 1995.
ENGLERT, Sérgio Inácio. Avicultura. Ed. Agropecuária Ltda.
FERREIRA, A. M.. Manejo reprodutivo e eficiência da atividade leiteira. Coronel Pacheco:
Embrapa – CNGPGL. 1991.
FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1971.
MACHADO, J. H. M e Carratore, C. &, Manejo Alimentos em Piscicultura, Editora Arte &
Ciência – UNIMAC, 1999, 90 pg.
MALAVAZZI, Gilberto. Avicultura: manual prático. Nobel.
NEIVA, Rogério Santoro. Produção de bovinos leiteiros: planejamento, criação e manejo.
Lavras: Embal´art Ed. Gráfica Ltda, UFLA ,1998.
PEREIRA, J. C. C.. Melhoramento genético aplicado a produção animal. Belo
Horizonte: FEPMVZ, 2001.
ROMAYN, Dean. Manual de Criação de Peixes, Livraria ABC, 122 pg.
SHEREN, José O. L. B.. Apicultura racional. Nobel.
SILVA, J.F.C., LEÃO, M. I.. Fundamentos de nutrição de ruminantes. Piracicaba:
Livroceres.1979.
VIESE, Helmuth. Nova apicultura. Livraria e Ed. Agropecuária Ltda.
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www.rededlis.org.br
SILVA, Maria Teresa Ramos da; ARNS, Paulo César. Desenvolvimento comunitário: Alguns
sonhos e reflexões num pensamento imperfeito – Projeto BNDES de Desenvolvimento
Local e Cooperação Técnica do PNUD.
SILVEIRA, Caio Márcio. Desenvolvimento local – marcos conceituais histórico.
www.feam.br
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Legislação ambiental – Leis Estaduais:
7772 de 8/9/1980; 9121 de 30/12/1985; 10545 de 13/12/1991; 10561 de 27/12/1992; 11504 de
20/06/1994; 12596 de 30/07//1997; 13199 de 29/01/1999. Leis Federais: 6.938 de 31/08/1981 e
9.433 de 08/01/1997.
M-357 e Marques; Darcimar da Costa. Criação de Bovinos, 7 ed. Belo Horizonte – 2003.
CARGO
- Fiscal Agropecuário

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

Culturas
Arroz; feijão, milho, cana-de-açúcar e mandioca
Preparo do solo: desmatamento, destoca, limpeza do solo, amostragem, aração e
gradagem.
Plantio: cultivares, espaçamento, densidade, épocas, viveiros, plantio direto,
calagem, adubação química e orgânica e adubação verde.
Tratos Culturais: capinas, herbicidas, inseticidas, fungicidas, manejo de pragas
(soja e algodão) e rotação de culturas.
Colheita: colheita, classificação, secagem e armazenagem
Olericultura
Batata, tomate, cenoura, alface, pimentão, repolho, moranga híbrida.
Escolha do terreno.
Preparo do solo: aração, gradagem, coleta de amostra de solo, sementeira e
canteiros.
Produção de mudas.
Plantio: espécies, variedades, épocas, ciclo, espaçamento, densidade, adubação
orgânica e química, adubação verde, calagem e transplantio.
Tratos culturais: tratamento fitossanitário, desbaste, desdobra, estaqueamento,
amarração, amontoa e adubação de cobertura.
Colheita, classificação e acondicionamento/padronização.
Conservação pós-colheita.
Fruticultura
Banana, Citros, Pêssego, Ameixa, Nectarina e Caqui.
Aspectos gerais do produto.
Planejamento do pomar escolha do local, clima, solo, espécies / variedades,
escolha do terreno, preparo e conservação do solo, marcação do pomar, preparo
das covas e plantio.
Produção de mudas: propagação assexuada e sexuada, escolha do porta enxerto,
seleção de plantas matrizes, dormência, conservação de sementes / estacas,
sementeira, viveiro, formação de mudas, métodos de propagação (enxertia,
estaquia, micropropagação, etc.), legislação para produção e comercialização.
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.

8.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
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Condução do pomar: capinas, podas, desbrotas, estaqueamento adubação verde,
culturas intercalares.
Fertilidade: nutrientes (requerimento e carência). Análise do solo, amostragem e
interpretação. Recomendações de calagem e adubação.
Irrigação: métodos de irrigação (vantagens e desvantagens).
Colheita e pós-colheita: equipamentos utilizados, época de colheita, tratamento
pós-colheita, preparo do fruto, maturação controlada e armazenamento.
Classificação e embalagem: normas de classificação, equipamentos e embalagens.
Comercialização: mercado interno (mercado de frutas frescas, sucos e enlatados).
Normas de qualidade.
Bovinocultura de Leite e de Corte
Nutrição: exigências nutricionais, valor nutritivo dos alimentos, balanceamento de
ração e minerais.
Pastagem: formação e recuperação de pastagem, utilização e manejo de
pastagem.
Produção, conservação e utilização de plantas forrageiras: capineira e canavial,
silagem (capim, milho e sorgo), feno e fenação.
Criação de bezerros (macho e fêmea): cuidados com vaca gestante e manejo
mãe/cria, sistema de aleitamento , desmama precoce, alimentação e instalações.
Manejo reprodutivo: avaliação da eficiência reprodutiva, fatores que afetam a
eficiência reprodutiva, nutrição no pré e pós-parto.
Apicultura
Manejo do apiário
Avicultura de Corte e Postura
Alimentação
Suinocultura
Alimentação e nutrição
Meio Ambiente
Legislação Ambiental: legislação estadual e federal: uso de Água Pública para fins
agropecuários, áreas de preservação permanente, licenciamento ambiental para
atividades agrícolas, ordenamento legal para uso de agrotóxicos.
Impactos Ambientais / Poluição: poluição e conservação dos recursos naturais,
tratamentos e destinação final de efluentes agropecuários.
Organização e Metodologia
Pequena Produção: conceito e organização.
Comunidade rural, grupos, liderança.
Processo de Organização: conhecimento da realidade, análise de oportunidade,
organização da ação, execução, avaliação e reprogramação.
Ação Comunitária.
Comunicação e comunicado
O método da problematização ou do diálogo problematizador.
Os princípios do aprender e aprender.
Pesquisa cientifica e pesquisa educativa da pedagogia do aprender a aprender.

SUGESTÃO DE ESTUDOS
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M-357 e Marques; DARCIMAR da Costa. Criação de Bovinos, 7 Ed. BeloHorizonte2003.
BRANDÃO, Carlos R.. Repensando a pesquisa participante. Ed. Brasiliense.
CAVALCANTI, Sergito S.. Suinocultura dinâmica. Itapuã Ed. e Gráfica Ltda.
DEMO, Pedro. Desafios modernos da educação. São Paulo: Vozes, 1995.
EMBAL´ART EDITORA E GRÁFICA LTDA. UFLA – Universidade Federal de Lavras,
1998.
EMBRAPA. Recomendações técnicas para o cultivo do milho. 2a ed. Brasília: SPI
1996.
EMBRAPA. Soja: tecnologias de produção de soja - região central do Brasil.Londrina: Agropecuária Oeste: Embrapa Cerrados: EPAMIG: Fundação
Triângulo, 2003
Sistemas de Produção / Embrapa Soja, n.4).
ENGLERT, Sérgio I.. Avicultura Ed. Agropecuária Ltda.
INFORME AGROPECUÁRIO. Cachaça artesanal de Minas. Belo Horizonte,
EPAMIG, 2002, p.25-36.
FILGUEIRA, Fernando Antônio Reis. Novo manual de olericultura: agrotecnologia
moderna na produção e comercialização de hortaliças. 2 ed. rev. ampl. Viçosa:
UFV, 2003.
FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação?. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
KLUTHCOUSKI, João; STONI, Luís F.; HAIDAR Homero. Manejo integrado: lavoura
/ pecuária. (EMBRAPA Arroz e Feijão- CX- Postal 179 – Santo Antônio de Goiás.
Goiás – CEP 75375.000).
MALAVAZZI, Gilberto. Avicultura: manual prático. Nobel.
MATIELLO; SANTINATO; GARCIA; ALMEIDA; FERNANDES. Cultura do café no
Brasil. MAPA. Fundação PRÓ-CAFÉ.2002. 387 p.
MATTOS, P. L. P. de; GOMES, J. de C.. O cultivo da mandioca. Cruz das Almas:
Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2000. 122 p.( Circular técnica, 37 ).
Onde comprar: Embrapa: www.embrapa.br
NEIVA, Rogério Santoro. Produção de bovinos leiteiros: planejamento, criação e
manejo.
PEIXOTO, Aristeu M.; MOURA, José C. de; FARIA; Vidal P.. Bovinocultura de
corte: fundamentos da exploração racional. 3a ed. Piracicaba: FEALQ.
PEREIRA, Jonas Carlos Campos. Melhoramento genético aplicado à produção
animal. EPMZ Ed.
RIBEIRO, José Carlos Gomes Machado. Fabricação artesanal da cachaça mineira.
Belo Horizonte: Ed. O Lutador, 2002. p. 9-29.
SALASSIER, Bernardo. Manual de irrigação. Viçosa: UFV.
CFSEMG. Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas
Gerais.
SIMÃO, Salim. Tratado de fruticultura. Piracicaba: FEALQ.
SHEREN, José, O.L.B.. Apicultura racional. Nobel.
VIEIRA, Clibas. Feijão: aspectos gerais e cultura no Estado de Minas. Viçosa:
UFV, 1998. 596 p.
VIESE, Helmunth. Nova apicultura. Livraria e Editora Agropecuária Ltda.
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ZAMBOLIM, Laércio; SILVA, Antonio Alberto da; AGNES, Ernani. Manejo integrado:
integração agricultura/pecuária. Ed. Universo Agrícola, 2004.
www.rededlis.org.br
SILVA, Maria Teresa Ramos da; ARNS, Paulo César. Desenvolvimento
comunitário: Alguns sonhos e reflexões num pensamento imperfeito – Projeto
BNDES de Desenvolvimento Local e Cooperação Técnica do PNUD.
SILVEIRA, Caio Márcio. Desenvolvimento local – marcos conceituais históricos.
FRANCO, Augusto. Dez consensos sobre desenvolvimento integrado sustentável.
( Texto adaptado).
Nota: Entrar no site, clicar em textos para download, depois clicar em organizados por
título. Por fim, clicar em cada texto acima na figura do disquete.
www.iica.org.br ( Publicações)
Sustentabilidade do Desenvolvimento Local – Carlos Júlio Lara.
www.nead.org.br ( Leitura recomendada)
DANTAS, Givado Hipólito. Perspectivas da Organização da Produção Familiar.
www.feam.br
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. Legislação ambiental –- Leis
Estaduais: 7772 de 8/9/1980; 9121 de 30/12/1985; 10545 de 13/12/1991; 10561 de
27/12/1992; 11504 de 20/06/1994; 12596 de 30/07//1997; 13199 de 29/01/1999 . Leis
Federais: 6.938 de 31/08/1981 e 9.433 de 08/01/1997.
www.igam.mg.gov.br
Uso da água: Instituto Mineiro de Gestão das Águas.
www.bcb.gov.br ( Banco Central ) – Serviços ao Cidadão- Perguntas do CidadãoCrédito rural-BC – BC Atende
Crédito Rural
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= ANEXO III =
=ATRIBUIÇÕES=
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO.
 a prática da clínica em todas as suas modalidades;
 a assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma;
 a inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico
dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas
de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e
fábricas de laticínios, entrepostos de carne, leite, peixe, ovos, mel, cera e demais
derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os
produtos de origem animal nos locais de produção, manipulação, armazenagem e
comercialização;
 a peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes, e
exames técnicos em questões judiciais;
 as perícias, os exames e as pesquisas reveladoras de fraudes ou operação dolosa
nos animais inscritos nas competições desportivas ou nas exposições pecuárias;
 as pesquisas, o planejamento, a direção técnica, o fomento, a orientação e a
execução dos trabalhos de qualquer natureza relativos à produção animal e às
indústrias derivadas, inclusive às de caça e pesca;
 o estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de
animais transmissíveis ao homem;
 a padronização e a classificação dos produtos de origem animal;
 a responsabilidade pelas fórmulas e preparação de rações para animais e a sua
fiscalização;
 os exames periciais tecnológicos e sanitários dos subprodutos da indústria animal;
 a organização da educação rural relativa à pecuária;
 promover palestras educativas sobre temas correlatos a sua área de atuação;
 assessorar o Chefe da Seção de Agricultura na realização de exposições e eventos
agropecuários no sentido de divulgar os animais, bem como garantir a sanidade
dos mesmos executando perícias, exames e pesquisas reveladoras de fraudes ou
operação dolosa nos animais expostos nos eventos;
 executar outras tarefas correlatas mediante determinação superior

CARGO: FISCAL AGROPECUÁRIO.


Desempenhar cargos, funções ou empregos em atividades estatais,
paraestatais e privadas;
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Atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo,
pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica;
Responsabilidade pela elaboração de projetos e assistência técnica no valor
máximo de R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) por projeto, nas
áreas de:
- credito rural e agroindústria para efeitos de investimento e custeio;
- topografia na área rural;
- impacto ambiental;
- paisagismo, jardinagem e horticultura;
- construção de benfeitoras rurais;
- drenagem e irrigação;




Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de
incorporação de novas tecnologias;
Prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de
projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia,
arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes tarefas:

- coleta de dados de natureza técnica;
- desenho de detalhes de construção rurais;
- elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos,
instalações e mão-de-obra;
- detalhamento de programas de trabalho , observando normas técnicas e de
segurança no meio rural ;
- manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas ;
- execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até
a colheita , armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos
agropecuários; diz respeito ao SIM;
- administração de propriedades rurais;
 A conduzir, executar e fiscalizar obra, serviço técnico, compatíveis com a
respectiva formação profissional;
 Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, monitoramento e
emissão dos respectivos laudos das atividades de:
- exploração e manejo do solo, matas e florestas de acordo com suas
características;
- alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no
crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais;
Propagação em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casa de
vegetação;
- obtenção e preparo da produção animal, processo de aquisição, preparo,
conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos
agroindustriais;
- programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos;
- produção de mudas (viveiros) e sementes.
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Executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade;
Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e
materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e
orçando;
Emitir laudos e documentos da classificação e exercer a fiscalização de
produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial;
Prestar assistência técnica na aplicação , comercialização, no manejo e
regulagem de máquinas, implementos, equipamentos agrícolas e produtos
especializados, bem como na recomendação, interpretação de análise de
solos e aplicação de fertilizantes e corretivos;
Administrar propriedades rurais em nível gerencial;
Prestar assistência técnica na multiplicação de sementes e mudas, comuns
e melhoradas;
Treinar e conduzir equipes de instalação, montagem e operação, reparo ou
manutenção;
Treinar e conduzir equipes de execução de serviços e obras de sua
modalidade;
Analisar as características econômicas, sociais e ambientais, identificando
as atividades peculiares da área a serem implementadas;
Identificar os processos simbióticos, de absorção, de translocação e os
efeitos alopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos
das culturas;
Selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de vetores e pragas,
doenças e plantas daninhas, responsabilizando-se pela emissão de receitas
de produtos agrotóxicos;
Planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, responsabilizando-se
pelo armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização
dos produtos agropecuários;
Responsabilizar-se
pelos
procedimentos
de
desmembramento,
parcelamento e incorporação de imóveis rurais;
Aplicar métodos e programas de reprodução animal e de melhoramento
genético;
Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários
na produção animal, vegetal e agroindustrial;
Responsabilizar-se pelas empresas especializadas que exercem atividades
de dedetização, desratização,e no controle de vetores e pragas;
Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção
agropecuária;
Identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e
comercialização de produtos;
Realizar medição, demarcação de levantamentos topográficos, bem como
projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos e funcionar como perito em
vistorias e arbitramento em atividades agrícolas;
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Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de
produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial;
Responsabilizar-se pela implantação de pomares, acompanhando seu
desenvolvimento até a fase produtiva emitindo os respectivos certificados
de origem e qualidade de produtos;
Outras atribuições desde que compatíveis coma a sua formação.

Prefeitura Municipal de ALFREDO VASCONCELOS, 03 de agosto de 2011.

Prefeito Municipal
Olacir Ely da Silva
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