PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
ESTADO DO PARÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

ERRATA 004 do Edital 001/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA, Estado do PARÁ, no uso de suas atribuições, torna público, para
conhecimento e esclarecimento dos interessados, as seguintes alterações:
1º) No item 6.1.1a:
Onde se lê:
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGOS
DISCIPLINA

Agente De Disciplina Escolar
Auto Elétrico
Auxiliar De Campo
Auxiliar De Educador/Cuidador
Auxiliar De Mecânico
Auxiliar De Produção
Auxiliar Operacional
Borracheiro
Eletricista
Inspetor De Ônibus Escolar
Lanterneiro (Funileiro)
Mecânico De Máquinas Pesadas
Mecânico De Veículos A Diesel
Mecânico De Veículos A Gasolina
Motorista AB
Motorista C
Motorista D
Motorista De Ambulância
Motorista E
Soldador

NÚMERO DE
QUESTÕES

PONTOS POR
QUESTÕES
(PESO)

TOTAL DE
PONTOS

Língua Portuguesa

15

2,0

30

Matemática

10

1,75

17,5

Conhecimentos
Específicos

15

3,5

52,5

40

---

100

NÚMERO DE
QUESTÕES

PONTOS POR
QUESTÕES
(PESO)

TOTAL DE
PONTOS

Língua Portuguesa

15

2,0

30

Matemática

10

1,75

17,5

Total

Leia-se:
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGOS
DISCIPLINA

Agente De Disciplina Escolar
Auto Elétrico
Auxiliar De Campo
Auxiliar De Educador/Cuidador
Auxiliar De Mecânico
Auxiliar De Produção
Auxiliar Operacional
Borracheiro
Eletricista
Inspetor De Ônibus Escolar
Lanterneiro (Funileiro)
Mecânico De Máquinas Pesadas
Mecânico De Veículos A Diesel
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Mecânico De Veículos A Gasolina
Motorista AB
Motorista C
Motorista D
Motorista De Ambulância
Motorista E
Soldador

Conhecimentos
Gerais

Total

15

3,5

52,5

40

---

100

2º) No Conteúdo Programático Específico para o cargo de Engenheiro Agrônomo:
Onde se lê:
Conhecimentos de Agroecologia: Conceitos e princípios de agroecologia. O conceito de agroecossistema: estrutura e
funcionamento. Fatores associados aos sistemas vegetais e animais em suas relações com o meio ambiente. Manejo
ecológico dos solos. Princípios básicos de ecologia da população vegetal. Fluxos de energia e nutrientes na agricultura.
Interações, diversidade e estabilidade em agroecossistemas. A transição da agricultura convencional à agricultura ecológica.
Defesa Sanitária Vegetal: Sintomatologia e diagnose. Ciclo das Relações patógeno/hospedeiro. Controle e Manejo de
Doenças. Grupo de doenças: Damping-off; Podridões de raiz e colo; Manchas foliares; Míldios e Oídios; Ferrugens; Galhas
fúngicas e bacterianas; Viroses; Principais pragas de plantas cultivadas na região de São Carlos; Métodos de controle de
pragas; Manejo Integrado de Pragas (MIP); Pragas de produtos agrícolas armazenados. Produtos fitossanitários: utilização,
toxicologia e legislação específica. Agrotóxicos: Conceito e características dos produtos. Classificação toxicológica.
Procedimentos e cuidados no registro, produção, embalagem, rotulagem, comercialização e armazenamento. Avaliação da
periculosidade ambiental. Impacto do uso de agrotóxicos no ambiente. Controle Biológico: Principais agentes - grupos e
características. Métodos de controle biológico. Planejamento e implantação de programas de controle biológico. Controle de
qualidade de agentes de controle biológico. Importação, exportação e regulamentação de agentes de controle biológico.
Irrigação e Drenagem: Avaliação da necessidade de irrigação. Tipos de sistemas de irrigação. Critérios de seleção. Eficiência
dos diferentes métodos de irrigação. Manejo da irrigação. Cálculo das principais variáveis em projetos de irrigação por
aspersão, sulcos e inundação. Avaliação da necessidade de drenagem. Tipos de sistemas de drenagem. Critérios para
dimensionamento de sistemas de drenagem agrícola. Drenagem de baixo custo (métodos alternativos). Cálculo das principais
variáveis em projetos de drenagem superficial e subsuperficial. Olericultura: Manejo da irrigação de hortaliças. Nutrição
mineral de hortaliças. Manejo de plantas daninhas em hortaliças. Mecanização Agrícola: Tratores agrícolas. Máquinas e
equipamentos de tração animal e tratorizada: caracterização; regulagens, capacidade operacional e manutenção. Seleção e
planejamento de uso de sistemas mecanizados. Criações: Espécie e indivíduo. Aptidão, função e produto. Grupos raciais.
Índices zootécnicos. Sistemas de produção e seu impacto ao meio ambiente. Introdução de espécies exóticas. Nichos
ecológicos. Aspectos econômicos da criação de animais. Manejo das espécies domésticas nas diversas fases de criação:
Manejo de peixes. Manejo de aves. Manejo de suínos. Manejo de bovinos de corte. Manejo de bovinos de leite. Manejo de
ovinos e caprinos. Instalações, equipamentos e ambiência: Máquinas envolvidas na produção animal. Dimensionamento de
instalações para animais. Localização, instalações e equipamentos para a produção animal. Higiene das instalações. Manejo
de dejetos. Bem estar animal.

Leia-se:
Conhecimentos de Agroecologia: Conceitos e princípios de agroecologia. O conceito de agroecossistema: estrutura e
funcionamento. Fatores associados aos sistemas vegetais e animais em suas relações com o meio ambiente. Manejo
ecológico dos solos. Princípios básicos de ecologia da população vegetal. Fluxos de energia e nutrientes na agricultura.
Interações, diversidade e estabilidade em agroecossistemas. A transição da agricultura convencional à agricultura ecológica.
Defesa Sanitária Vegetal: Sintomatologia e diagnose. Ciclo das Relações patógeno/hospedeiro. Controle e Manejo de
Doenças. Grupo de doenças: Damping-off; Podridões de raiz e colo; Manchas foliares; Míldios e Oídios; Ferrugens; Galhas
fúngicas e bacterianas; Viroses; Principais pragas de plantas cultivadas na região; Métodos de controle de pragas; Manejo
Integrado de Pragas (MIP); Pragas de produtos agrícolas armazenados. Produtos fitossanitários: utilização, toxicologia e
legislação específica. Agrotóxicos: Conceito e características dos produtos. Classificação toxicológica. Procedimentos e
cuidados no registro, produção, embalagem, rotulagem, comercialização e armazenamento. Avaliação da periculosidade
ambiental. Impacto do uso de agrotóxicos no ambiente. Controle Biológico: Principais agentes - grupos e características.
Métodos de controle biológico. Planejamento e implantação de programas de controle biológico. Controle de qualidade de
agentes de controle biológico. Importação, exportação e regulamentação de agentes de controle biológico. Irrigação e
Drenagem: Avaliação da necessidade de irrigação. Tipos de sistemas de irrigação. Critérios de seleção. Eficiência dos
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diferentes métodos de irrigação. Manejo da irrigação. Cálculo das principais variáveis em projetos de irrigação por aspersão,
sulcos e inundação. Avaliação da necessidade de drenagem. Tipos de sistemas de drenagem. Critérios para dimensionamento
de sistemas de drenagem agrícola. Drenagem de baixo custo (métodos alternativos). Cálculo das principais variáveis em
projetos de drenagem superficial e subsuperficial. Olericultura: Manejo da irrigação de hortaliças. Nutrição mineral de
hortaliças. Manejo de plantas daninhas em hortaliças. Mecanização Agrícola: Tratores agrícolas. Máquinas e equipamentos
de tração animal e tratorizada: caracterização; regulagens, capacidade operacional e manutenção. Seleção e planejamento
de uso de sistemas mecanizados. Criações: Espécie e indivíduo. Aptidão, função e produto. Grupos raciais. Índices
zootécnicos. Sistemas de produção e seu impacto ao meio ambiente. Introdução de espécies exóticas. Nichos ecológicos.
Aspectos econômicos da criação de animais. Manejo das espécies domésticas nas diversas fases de criação: Manejo de
peixes. Manejo de aves. Manejo de suínos. Manejo de bovinos de corte. Manejo de bovinos de leite. Manejo de ovinos e
caprinos. Instalações, equipamentos e ambiência: Máquinas envolvidas na produção animal. Dimensionamento de
instalações para animais. Localização, instalações e equipamentos para a produção animal. Higiene das instalações. Manejo
de dejetos. Bem estar animal.

Ficam mantidos os demais termos do Edital. Esta ERRATA integra o Edital respectivo, para todos os efeitos legais,
sendo publicado no Mural da Prefeitura e no site da Organizadora.
TAILÂNDIA - PA, 15 de janeiro de 2014.

Rosinei Pinto de Souza
Prefeito Municipal de Tailândia
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