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EDITAL N.º 005/2020 

 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES AO 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO/MS. 

 
 CACILDO DAGNO PEREIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO, Estado de Mato 

Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, torna público, a INCLUSÃO DO CARGO DE ENGENHEIRO 

AGRÔNOMO no Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao quadro 

permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, conforme segue:  

 

 

1. ANEXO I - DOS CARGOS, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E 

VENCIMENTOS: 

 

1.1.  A inclusão do cargo de ENGENHEIRO AGRÔNOMO, passando a constar: 

 

CARGO VAGAS ESCOLARIDADE/REQUISITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 VENCIMENTO 

(R$)  

 

ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

01 

Ensino Superior Completo em 
Agronomia/ Engenharia 

Agronômica 

Registro Profissional no CREA-MS 
ou conselho da categoria 
profissional respectiva 

40hs R$3.247,82 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desempenhar atividades de elaboração desenvolvimento e supervisão de projetos 

referentes a processos produtivos agropastoris e agroindustriais, no sentido de possibilitar maior rendimento e 

qualidade da produção, garantir a reprodução dos recursos materiais e a melhoria da qualidade de vida das 

populações; Elaborar, coordenar, orientar, executar programas e projetos relativos às políticas agrárias do 

Município, bem como executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 

atribuições do cargo e da área de atuação; Realizar vistorias; orientar sobre processos associativos, 

cooperativos, sindicais e outras formas de organizações agrícolas; promover o desenvolvimento de arborização 

pública; participar na discussão e interagir na elaboração das proposituras de legislação ambiental e em 

especial no Plano Diretor e matérias correlatas. Desempenhar outras atividades afins ao cargo; Elaborar 

métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos, experiências e 

analisando resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o crescimento de plantas, a 

adaptabilidade de cultivo e o rendimento das colheitas; Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem irrigação, 

adubagem e condições climáticas sobre culturas agrícolas, realizando experiências e analisando seus resultados 

nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas de tratamento do solo e a exploração 

agrícola mais adequada a cada tipo de solo e clima; Elaborar novos métodos de combate às ervas daninhas, 

enfermidades da lavoura e pragas de insetos, e/ou aprimorar os já existentes, baseando-se em experiências e 

pesquisas, para preservar a vida das plantas e assegurar o maior rendimento possível do cultivo; Orientar 

agricultores e outros trabalhadores agrícolas do Município sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola, 

fornecendo indicações, épocas e sistemas de plantio, custo dos cultivos, variedades a empregar e outros dados 

pertinentes, para aumentar a produção e conseguir variedades novas ou melhoradas, de maior rendimento, 

qualidade e valor nutritivo; Prestar assistência técnica aos servidores responsáveis pela manutenção e 

funcionamento de viveiro de mudas pertencente ao Município, fornecendo informações sobre novas tecnologias 

de plantio, auxiliando na resolução de problemas bem como, propor medidas visando o aumento de 

produtividade e qualidade das espécies desenvolvidas no viveiro; Emitir laudos técnico sobre a derrubada e 

poda de árvores em vias públicas, praças, parques e jardins, dentre outros, a fim de garantir a preservação 

ambiental do Município e a segurança da população; Vistoriar e emitir parecer sobre lavouras e hortas 

localizadas no Município a fim de verificar se a dosagem utilizada de agrotóxicos não é prejudicial ao ser 

humano; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em 

serviços ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
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humanos em sua área de atuação; Participar de grupos de trabalhos e/ou reuniões com unidades da Prefeitura; 

exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 

discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 

afetos ao Município; Observar normas de segurança individual e coletiva; Realizar outras atribuições 

compatíveis com sua especialização profissional. 

 

2. ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

2.1.   A inclusão de conteúdo programático ao cargo de ENGENHEIRO AGRÔNOMO, passando a constar: 

 
CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Agronomia e ciências ambientais. Gestão e manejo ambiental. Ecossistemas, manejo e impactos ambientais. 

Fiscalização e licenciamento ambiental. Legislação ambiental nas esferas federal, estadual e municipal. Noções 

gerais sobre Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanentes e Parques Estaduais, Educação 

Ambiental, Ecologia e Meio Ambiente, Preservação e Conservação de Recursos Naturais. Poluição ambiental 

rural. Conservação dos recursos naturais. Saneamento básico rural. Influência do clima nos ecossistemas 

naturais e agroindustriais. A agropecuária e o desenvolvimento sustentável. Planejamento agropecuário. 

Administração, crédito e seguro rural. Avaliação e perícias agropecuárias. Comercialização agrícola. Gestão 

empresarial do agronegócio. Capital e custo de produção. Medidas de resultado econômico. Fatores que afetam 

os resultados econômicos. Visão geral de mercado e marketing. Climatologia, meteorologia e agroclimatologia. 

Instrumentação e observação meteorológica. Radiação solar e plantas cultivadas. Temperatura do ar e do solo 

e plantas cultivadas. Relação solo, água planta. A água na atmosfera. Necessidade hídrica das culturas. 

Zoneamento agroclimático. Fenômenos de transporte de nutrientes. Transferência de calor e massa. Ebulição e 

condensação. Trocadores de calor. Solos, formação, constituição, propriedades químicas e físicas. matéria 

orgânica e organismos do solo. Solos, manejo e conservação. Fundamentos da ciência do solo. Introdução à 

fauna do solo. Microbiota do solo. Transformações bioquímicas dos nutrientes. Corretivos e fertilizantes: 

propriedades básicas; classificação e emprego. Nutrição mineral de plantas e adubação. Adubação verde e 

orgânica. Manejo da matéria orgânica do solo, amontoa e cobertura morta. Tecnologia de produção para 

grandes e pequenas culturas, horticultura geral, floricultura, fruticultura, olericultura, condimentares, preparo 

do solo e de mudas, adubação, semeadura, plantio, cultivo, tratos culturais, colheita, pós-colheita transporte e 

conservação. Plantas invasoras, manejo e controle. Herbicidas tipos e modo de ação. Paisagismo, parques e 

jardins. Manejo e Produção Florestal Genética e melhoramento vegetal e animal. Botânica e fisiologia vegetal. 

Construções Rurais. Entomologia agrícola. Proteção de plantas, defensivos agrícolas, características, tipos e 

emprego. Receituário agronômico. Fitopatologia, microbiologia e fitossanidade agrícola. Rizosfera e micro 

organismos do solo. Fixação biológica do nitrogênio do solo e do ar. Manejo e a microbiota do solo. 

Conservação do solo e da água. Sustentabilidade do uso dos recursos solo e água. Infiltração, escoamento e 

conservação da água. Erodibilidade do solo. Práticas conservacionistas. Extensão rural. Desenvolvimento rural. 

Extensão rural. Tecnologia de produção de sementes. Unidades armazenadoras, tipos, utilidade e 

operacionalização. Técnicas de armazenagem de produtos agrícolas. Maturação e colheita dos grãos. Estrutura 

e composição química dos grãos. Propriedades físicas dos grãos. A água nos grãos. Recepção, amostragem, 

classificação, beneficiamento, processamento e armazenagem de grãos e sementes. Higrometria. Umidade de 

equilíbrio. Respiração e deterioração dos grãos. Pragas de grãos armazenados. Processos de seca e aeração de 

produtos agrícolas. Aeração e termometria de sementes e grãos. Máquinas, implementos agrícola e logística. 

Mecanização agrícola, colheita e colhedoras. Energia, motores e tratores. Sistemas de preparo do solo. Técnicas 

de manejo cultural. Semeadura, plantio e tratos culturais. Defesa fitossanitária. Tecnologia dos produtos 

agropecuários. Processamento e conservação de frutas. Bioquímica de alimentos. Microbiologia dos alimentos. 

Conservação de alimentos. Tecnologia do leite e derivados. Legislação específica. Lei nº 9.973, de 29 de maio 

de 2000. Lei Nº 9.972, de 25 de maio de 2000 - institui a classificação de produtos vegetais. Decreto nº 1.102, 

de 21 de novembro de 1903. Decreto Nº 3.855, de 3 de julho de 2001. Decreto nº 6.268, de 22 de novembro 

de 2007 - regulamenta a lei nº 9.972/2000. Técnicas e sistemas de irrigação e drenagem. Qualidade da água e 

cálculos de vazão. Hidrologia e manejo de bacias hidrográficas. Topografia e fotogrametria. Geodésia. Sistema 

de posicionamento global. Noções básicas de cartografia. Zootecnia geral. Criações de animais monogástricos e 

poligátricos de corte e de leite. Avicultura.  

Legislações do Município: 1.Lei Orgânica do Município de Santa Rita do Pardo; 2. Lei complementar nº 

012/2007 de 21 de dezembro de 2017 (Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Santa Rita do Pardo). 
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3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

3.1. Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura e seus anexos (Edital nº. 

001/2020, de 06/04/2020).  

3.2. Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão 

de Concurso Público. 

 

 

Santa Rita do Pardo/MS, 27 de abril de 2020. 

 

 

 

CACILDO DAGNO PEREIRA 

Prefeito Municipal de Santa Rita do Pardo 


