NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e estruturação de textos. Coesão e coerência textuais. Modos de
organização do discurso: narrativo, descritivo e dissertativo/argumentativo. Fato e
opinião; tese e argumento. Semântica: sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos;
polissemia; conotação e denotação; sentido figurado. Ortografia: emprego das letras e
acentuação gráfica. Formação de palavras. Prefixos e sufixos. Flexão nominal de
gênero e número. Pronomes: emprego, formas de tratamento, colocação pronominal.
Verbos: flexão, emprego dos tempos e modos verbais; vozes do verbo. Valores
semântico-sintáticos das preposições e das conjunções. Correspondências semânticoestruturais na construção de períodos e orações. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal. Colocação dos termos na frase. Emprego do acento
indicativo da crase. Emprego dos sinais de pontuação.
RACIOCÍNIO LÓGICO:
Noções Básicas de Lógica Matemática: Cálculo Proposicional; Argumentação;
Argumento Dedutivo e Argumento Indutivo. A Teoria dos Conjuntos e Problemas com
Diagramas: Aplicações dos Diagramas de Venn-Euler. Questões Clássicas de
Raciocínio e Importantes Métodos Algébricos e Aritméticos: Regra de Três; Regra de
Sociedade; Regra do Falso Número; Princípio da casa dos pombos; Princípio
Multiplicativo e problemas de contagem. Seqüências Lógicas e Leis de Formação.
Descoberta da lei de formação de seqüências envolvendo números, letras, figuras
geométricas, palavras, etc.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
Conceitos Básicos de Computação: Conceitos de hardware e software de
computadores; Sistema operacional Windows XP e Linux: Conceitos, uso do ambiente
gráfico, execução de programas, aplicativos e acessórios, uso dos menus, uso dos
recursos de rede, backup de arquivos, configurações da área de trabalho (Meu
Computador, Meus documentos, Meus Locais de Rede), Painel de Controle
(Configurações das categorias, Conexões de Rede, Conexão dial-up, impressoras e
aparelhos de fax), Barra de Tarefas e Menu Iniciar,manipulação de arquivos, pastas,
atalhos navegador, correio eletrônico, principais programas, compartilhamentos,
impressão e áreas de transferência, gravação de CDs, recursos de gravação,
conhecimento dos principais aplicativos de gravação de CDs. Conhecimentos de
Processador de texto Word: Operações básicas, digitação de textos, barra de
ferramentas, formatação, configuração de página, cabeçalho, rodapé, recursos para
impressão e tabelas (inserir, excluir e formatar). Conhecimentos de Planilha Eletrônica
Excel: Operações básicas, adição de dados, bordas e imagens, pastas, arquivos e
formatação. Conceitos e serviços relacionados à Internet e Intranet.
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO:
Princípios da Administração Pública. Poderes Administrativos. Hierarquia e Disciplina.
Atos Administrativos. Servidores Públicos: agentes públicos, servidores públicos,
organização funcional, regime constitucional, responsabilidades dos servidores
públicos. A organização do Estado (Título III da Constituição Federal). Direitos e
garantias fundamentais. Administração Pública: princípios constitucionais da
administração pública. Improbidade administrativa. Sistema remuneratório do servidor
público. Regra geral da aposentadoria do servidor público. Estabilidade do servidor
público civil.

NÍVEL MÉDIO
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e estruturação de textos. Coesão e coerência textuais. Semântica:
sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos; polissemia; conotação e denotação;
sentido figurado. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Formação de
palavras. Prefixos e sufixos. Flexão nominal de gênero e número. Pronomes:
emprego, formas de tratamento, colocação pronominal. Verbos: flexão, emprego dos
tempos e modos verbais; vozes do verbo. Valores semântico-sintáticos das
preposições e das conjunções. Correspondências semântico-estruturais na construção
de períodos e orações. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
Colocação dos termos na frase. Emprego do acento indicativo da crase. Emprego dos
sinais de pontuação.
RACIOCÍNIO LÓGICO:
Noções básicas da lógica matemática. Questões clássicas de raciocínio e métodos
algébricos e aritméticos: seqüências lógicas e leis de formação, princípio multiplicativo,
problemas de contagem e de probabilidades, regra de três, regra de sociedade.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
Conceitos Básicos de Computação: Componentes de hardware e software de
computadores; Sistema operacional Windows XP, Windows 2000 e Linux. Introdução,
arquivos,
pastas,
navegador,
correio
eletrônico,
principais
programas,
compartilhamentos, impressão e áreas de transferência. Conhecimentos de
Processador de texto Word: Operações básicas, digitação de textos, formatação,
cabeçalho, rodapé e tabelas. Conhecimentos de Planilha Eletrônica Excel: Operações
básicas, fórmulas, funções, pastas e formatação. Noções de rede de computadores.
Conceitos e serviços relacionados à Internet e Intranet.
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO: Princípios da
Administração Pública. Poderes Administrativos. Hierarquia e Disciplina. Servidores
Públicos: agentes públicos, servidores públicos, organização funcional, regime
constitucional, responsabilidades dos servidores públicos. A organização do Estado
(Título III da Constituição Federal). Direitos e garantias fundamentais. Improbidade
administrativa. Sistema remuneratório do servidor público. Regra geral da
aposentadoria do servidor público. Estabilidade do servidor público civil.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cargo: Administrador
1 Dinâmica das organizações. 1.1 A Organização como um sistema social. 1.2 Cultura
organizacional. 1.3 Motivação e liderança. 1.4 Comunicação. 1.5 Processo decisório.
1.6 Descentralização. 1.7 Delegação. 2 Processo Grupal nas Organizações. 2.1
Comunicação interpessoal e intergrupal. 2.2 Trabalho em equipe. 2.3 Relação
chefe/subordinado. 3 Reengenharia Organizacional. 3.1 Ênfase no cliente. 4
Qualidade e Produtividade nas Organizações. 4.1 Princípio de Deming. 4.2 Relação
cliente/fornecedor. 4.3 Principais ferramentas da qualidade. 5 Administração de
Pessoal e Recursos Humanos. 5.1 Recrutamento e seleção de pessoal. 5.2 Cargos e
salários. 5.3 Administração do desempenho. 5.4 Treinamento e desenvolvimento. 6
Planejamento Organizacional: planejamento estratégico, tático e operacional. 7
Impacto do ambiente nas organizações - visão sistêmica. 8 Administração Pública. 8.1
Estrutura administrativa: conceito, elementos, poderes do Estado. 8.2 Organização
Administrativa. 8.3 Princípios fundamentais da Administração pública. 9 Poderes e
deveres do Administrador Público. 9.1 Improbidade Administrativa. 10 Servidores
públicos. 11 Responsabilidade civil da Administração Pública. 12 Controle da

Administração Pública. 12.1 Tipos e formas de controle. 12.2 Controle interno e
externo. 12.3 Controle pelos Tribunais de Contas. 12.4 Controle Judiciário. 13
Processo Administrativo Disciplinar (Lei n.º 9.784/99). 14 Atos administrativos:
conceitos, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação, anulação,
revogação, efeitos. 15 Contratos administrativos: conceito, características,
formalização. Execução do contrato: direito e obrigação das partes, acompanhamento,
inexecução do contrato: causas justificadoras, conseqüências da inexecução, revisão,
rescisão e suspensão do contrato. 16 Licitações (Lei n.° 8.666/93 e alterações):
princípios, obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade, modalidades, procedimentos,
fases. 17 Lei Complementar n.°1/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal: disposições
preliminares, execução orçamentária, do cumprimento das metas, da transparência,
controle e fiscalização. 18 Orçamento Público. 18.1 Princípios orçamentários. 18.2
Diretrizes orçamentárias. 18.3 Processo orçamentário.
Cargo: Arquivista
1 Conceitos fundamentais de arquivologia: teorias e princípios. 2 Gerenciamento da
informação e gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais. 2.1
Diagnóstico. 2.2 Arquivos correntes e intermediários. 2.3 Protocolos. 2.4 Avaliação de
documentos. 3 Tipologias documentais e suportes físicos: teoria e prática. 4 Teoria e
prática de arranjo em arquivos permanentes. 4.1 Princípios. 4.2 Quadros. 4.3
Propostas de trabalho. 5 Programa descritivo – instrumentos de pesquisas em
arquivos permanentes e intermediários. 5.1 Fundamentos teóricos. 5.2 Guias. 5.3
Inventários. 5.4 Repertório. 6 Políticas públicas dos arquivos permanentes: ações
culturais e educativas. 7 Legislação arquivística brasileira: leis e fundamentos. 8
Microfilmagem aplicada aos arquivos: políticas, planejamento e técnicas. 9 Gestão de
documentos eletrônicos e digitalização de documentos arquivísticos. 10 Preservação,
conservação e restauração de documentos arquivísticos: política, planejamento e
técnicas.
Cargo: Contador
1 Lei n.º 6.404/1976 atualizada e legislação complementar. 2 Contabilidade Pública:
Plano de contas único para os órgãos da administração direta. 2.1 Registros contábeis
de operações típicas em unidades orçamentárias ou administrativas (sistemas
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação). 2.2 Balanço e
demonstrações das variações patrimoniais exigidas pela Lei n.º 4.320/1964. 3
Consolidação de demonstrações contábeis. 4 Análise econômico-financeira. 5
Orçamento público: elaboração, acompanhamento e fiscalização. 5.1 Créditos
adicionais, especiais, extraordinários, ilimitados e suplementares. 5.2 Plano plurianual.
5.3 Projeto de lei orçamentária anual: elaboração, acompanhamento e aprovação. 5.4
Princípios orçamentários. 5.5 Diretrizes orçamentárias. 5.6 Processo orçamentário. 5.7
Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público. 5.8 Normas legais aplicáveis.
5.9 SIDOR, SIAFI. 5.10 Receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa. 5.11
Despesa pública: categorias, estágios. 5.12 Suprimento de fundos. 5.13 Restos a
pagar. 5.14 Despesas de exercícios anteriores. 5.15 Conta única do Tesouro. 5.16
Tomadas e prestações de contas. 6 Efeitos inflacionários sobre o patrimônio das
empresas. 7 Avaliação e contabilização de investimentos societários no país. 8
Destinação de resultado. 9 Imposto de renda de pessoa jurídica. 10 IRRF. 11 ICMS.
12 PASEP. 13 COFINS. 14 Custos para avaliação de estoques. 15 Custos para
tomada de decisões. 16 Sistemas de custos e informações gerenciais. 17 Matemática
financeira. 17.1 Regra de três simples e composta, porcentagens. 17.2 Juros simples e
compostos: capitalização e desconto. 17.3 Taxas de juros: nominal, efetiva,
equivalentes, real e aparente. 17.4 Rendas uniformes e variáveis. 17.5 Planos de
amortização de empréstimos e financiamentos. 17.6 Cálculo financeiro: custo real
efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento. 17.7 Avaliação de
alternativas de investimento. 17.8 Taxas de retorno, taxa interna de retorno. 18 Lei n.°

8.666/93 e suas alterações posteriores. 19 Lei n.º 10.520/2002 e alterações
posteriores. 20 Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Cargos: Economista
1 Análise microeconômica: determinação das curvas de procura; curvas de
indiferença; equilíbrio do consumidor; efeitos preço, renda e substituição; elasticidade
da procura; fatores de produção; produtividade média e marginal; lei dos rendimentos
decrescentes e rendimentos de escala; custos de produção no curto e longo prazo;
custos totais, médios e marginais, fixos e variáveis. Estrutura de mercado:
concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio; dinâmica de
determinação de preços e margem de lucro; padrão de concorrência; análise de
competitividade; análise de indústrias e da concorrência; vantagens competitivas;
cadeias e redes produtivas; competitividade e estratégia empresarial. 2 Análise
macroeconômica. Modelo IS-LM. Identidades macroeconômicas básicas. Sistema de
Contas Nacionais. Contas Nacionais no Brasil. Conceito de déficit e dívida pública. O
balanço de pagamentos no Brasil. Agregados monetários. As contas do Sistema
Monetário. Papel do governo na economia: estabilização econômica, promoção do
desenvolvimento e redistribuição de renda. A teoria Keynesiana. Papel da política
fiscal, comportamento das contas públicas. Financiamento do déficit público no Brasil.
Política monetária. Relação entre taxas de juros, inflação e resultado fiscal. Relação
entre comportamento do mercado de trabalho e nível de atividade, relação entre
salários, inflação e desemprego. A oferta e demanda agregada. Desenvolvimento
brasileiro no pós-guerra: Plano de metas, o milagre brasileiro, o II PND, a crise da
dívida externa, os planos de estabilização e a economia brasileira contemporânea.
Instrumentos de política comercial: tarifas, subsídios e cotas; globalização, blocos
econômicos regionais e acordos multilateral e bilateral de comércio exterior; o
mercado de capital global. Organismos Internacionais: FMI, BIRD, BID, OMC. 3
Economia do setor público: conceito de bem público; funções governamentais;
conceitos gerais de tributação; tendências gerais da evolução do gasto público no
mundo. Conceitos básicos da contabilidade fiscal: NFSP, conceitos nominal e
operacional e resultado primário. Noção de sustentabilidade do endividamento público;
evolução do déficit e da dívida pública no Brasil a partir dos anos 80. 4 Economia
brasileira: evolução da economia brasileira e da política econômica desde o período do
“milagre econômico”. Reformas estruturais da década de 90. Economia brasileira no
pós-Plano Real: concepções, principais problemas, conquistas e desafios. O ajuste de
1999. Instrumentos de financiamento à C,T&I (Fundos Setoriais). Parceria PúblicoPrivado (PPP). Organização industrial. Políticas de desenvolvimento. Política
industrial. 5 Desenvolvimento econômico e social: transformações do papel do Estado
nas sociedades contemporâneas e no Brasil; desigualdades socioeconômicas da
população brasileira. Distribuição da renda: aspectos nacionais e internacionais;
distribuição de renda no Brasil, desigualdades regionais. Indicadores sociais. O Índice
de Desenvolvimento Humano. O papel das principais agências de fomento à C,T&I no
Brasil. 9 Lei Complementar n.° 101/2000 (Lei de responsabilidade na gestão fiscal). 10
Lei Federal n.° 4.320/64 e suas alterações (estabelece normas gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal). 11 Elaboração e gestão de projetos e
programas. 12 Economia internacional.
Cargo: Engenheiro Agrimensor
Topografia: Definições fundamentais: Norte Magnético, Norte Verdadeiro, Rumos,
Azimutes e Deflexões. Planimetria: medidas lineares e angulares. Levantamento
topográfico: Levantamento planimétrico, planialtimétrico e taqueométrico; Poligonação,
tipos de poligonais: aberta, fechada e enquadrada, poligonais por deflexão e ângulo
interno, Intersecção a ré e a vante, fundamentos da irradiação; Cálculo de
oordenadas e de áreas; levantamento topográfico e a NBR 13.133. Levantamentos

híbridos: Integração de posicionamento espacial e terrestre: fundamentos e
aplicações; Posicionamento terrestre utilizando Estação Total: Poligonais eletrônicas,
irradiamento, etc..; Processamentos, cálculo de coordenadas e de áreas. Operação de
equipamentos para levantamentos topográficos cadastrais. Cadastro Rural e Urbano:
Definições; Cadastro técnico e mapeamento; Planta Cadastral; Cadastro Urbano e
Cadastro Rural. Fotogrametria: Definição, objetivo e princípio fundamental da
aerofotogrametria. Levantamento Aerofotogramétrico: Projetos, vôo, trabalhos de
campo; reambulação: material que deve ser obtido em campo, elementos duvidosos,
materiais utilizados. Foto interpretação: Conceitos básicos (definições, tipos de fotointerpretação - visual e automática); foto-interpretação aplicado ao cadastro rural, uso
e ocupação do solo; identificação de unidades rurais; avaliação e interpretação da
cobertura vegetal, uso e restrições no Estado do Pará. Geodésia: Geodésia: conceitos
de geóide, elipsóide coordenadas geodésicas; transporte de coordenadas, sistemas
de referencias: Realizações e transformações de sistemas de referencias;
Referenciais utilizados no Brasil; Referenciais associados ao GPS; Transformação
entre referenciais; O Sistema Geodésico Brasileiro (RBMC, Redes Estaduais e
demais). Teoria e prática do sistema de posicionamento global (GPS): Introdução ao
Posicionamento por satélite (GPS); As observáveis GPS; Posicionamento relativo
estático e estático rápido; Posicionamento relativo semi-cinemático; Posicionamento
relativo cinemático; Técnicas passíveis de serem aplicadas no Georreferenciamento
de imóveis rurais no contexto da Lei N° 10.267; Coleta de dados GPS a campo;
Processamento de dados e análise dos resultados. Cartografia: Escala métrica; o
sistema de projeção UTM; convenções cartográficas para a escala cadastral rural;
classificação das projeções quanto à propriedade que conserva e superfície auxiliar de
projeção; uso e aplicação dos diversos sistemas de projeção. Geoprocessamento:
Sistemas de Informações Geográficas – SIG: Conceitos básicos: caracterização e
componentes.
Cargo: Engenheiro Agrônomo
1- Edafologia: Propriedades químicas, físicas, biológicas do solo, Perfil do Solo;
Classificação e Levantamento do Solo; Determinação da Necessidade de Adubação e
Calagem. Métodos para Análise de Solo; Fertilidade do solo. Análise química do solo.
Nutrição vegetal. Adubos e corretivos. Microbiologia e manejo de solos tropicais e
subtropicais. Adubação verde. 2- Mecânica dos Motores e Máquinas Agrícolas:
Princípios Básicos de Mecânica Aplicada às Máquinas Agrícolas. Mecanização,
preparo adequado conservação do solo. Irrigação e Drenagem: Métodos de irrigação.
Dimensionamento de sistemas de irrigação. Captação, vazão e qualidade da água
para a irrigação. Salinização de solos Manejo de solos irrigados em regiões áridas.
Aspectos agroclimáticos. 3- Zootecnia: Importância Econômica e Social da produção
Animal. 4- Hidráulica Agrícola: Tópicos de Hidrologia e Hidráulica Agrícola;
Dimensionamento de Barragens, Vertedouros, Canais e Encanamentos. 5Construções Rurais: Planejamento Físico de uma Propriedade Rural. 6- Fitotecnia:
Teoria e Prática Básica sobre a Planta e Técnicas de Cultivo das grandes Culturas
Brasileiras. 7- Dasonomia:A Floresta, sua Importância e Influência no Meio Ambiente.
8- Extensão Rural: A Filosofia da Extensão Rural e suas implicações Sociais. 9Olericultura: Importância Econômica das Hortaliças; Métodos de Cultivo. Planejamento
e implantação de plantios comerciais. Manejo dos pomares e práticas culturais.
Floração, polinização e controle do florescimento. Fitossanidade, manejo integrado de
pragas e doenças, tecnologia e cuidados no uso de agrotóxicos. Tecnologia póscolheita de produtos agrícola: Colheita, manuseio e preparo de pós-colheita,
classificação, conservação, moléstias de pós-colheita e distúrbios fisiológicos,
armazenamento, embalagem, rotulagem e transporte de produtos vegetais. Mercado e
comercialização de frutas, pré-processamento de produtos vegetais. Características
das frutas para exportação. Extensão rural e transferência de tecnologia. Conservação
e Manejo dos Recursos Naturais: Conservação do solo e da água; da fauna e flora

nativas. Prevenção e controle da poluição na agricultura. 10- Administração Agrícola:
Estudos Básicos Relativos a Organização e Operação da Empresa Agrícola. 11Defesa Sanitária Animal: Higiene Animal e Prevenção de Enfermidades. 12- Controle
de Ervas Daninhas: Tipos mais Comuns de Ervas Daninhas e seu Controle
Econômico. 13- Estradas Rurais: Locação Ideal das Estradas Rurais. 14- Drenagem
Agrícola: Sistemas de Escoamento de Solos Encharcados; Culturas das Várzeas. 15Irrigação: Importância da Irrigação na Produtividade das Principais Culturas; Métodos
de
Irrigação.16- Eletrificação Rural: A Energia Elétrica como Fator de
Desenvolvimento Rural. 17- Zoologia: Relação entre Animal/Planta: Principais Grupos
de Invertebrados de Interesse Agrícola. 18- Experimentação Agrícola: A Pesquisa
Agropecuária no Brasil; Princípios Básicos. 19- Climatologia Agrícola 20- Topografia:
Planimetria e Altimetria. 21- Fitossanidade: Fitopatologia e Entomologia; Doenças que
Atacam as Principais Culturas; Pragas que causam sérios Danos Econômicos. 22Tecnologia de Produtos Agrícolas: Aproveitamento Industrial e Conservação de
Produtos de Origem Animal e Vegetal. 23- Economia Rural: A Fronteira de
Possibilidade de Produção; Lei da Oferta e Procura; O Tamanho das Propriedades.
24- Tecnologia de Sementes: Métodos de Produção de Sementes Sadias. 25Botânica: Morfologia Externa das Plantas. 26- Psicologia Vegetal: Fotossíntese;
Funções dos Órgãos dos Vegetais. 27- Genética: Princípios Básicos de Genética. 28Fruticultura.
Cargo: Engenheiro Florestal
Equilíbrio dos ecossistemas. Uso sustentado dos recursos florestais. Entomologia
florestal. Avaliação do potencial biológico dos ecossistemas florestais. Agrosilvicultura.
Espécies florestais do Brasil. Dendrometria. Espécies florestais para fins de produção
e conservação. Gerenciamento de unidades de conservação e preservação ambiental.
Silvicultura: sementes florestais, viveiros florestais, recuperação de áreas degradadas,
reflorestamento, arborização urbana. Fertilidade do solo. Legislação ambiental.
Controle de pragas e doenças florestaisLegislação ambiental. Legislação de Recursos
Hídricos. Legislação agrária. Licenciamento ambiental. Gestão ambiental.
Planejamento e gestão de recursos hídricos. Impacto ambiental e recuperação de
áreas degradadas. Sistemática vegetal. Avaliação de impactos ambientais. Análise e
elaboração de EIA/RIMA. Inventário e avaliação de patrimônio natural. Fotogrametria e
fotointerpretação. Sensoriamento remoto. Plano de manejo de unidades de
conservação. Manejo de Bacias hidrográficas. Manejo florestal. Uso sustentado da
vegetação nativa. Implantação e manejo de florestas exóticas. Biodegradação.
Climatologia e meteorologia. Qualidade de água e solos. Projetos paisagísticos.
Ecologia de populações e comunidades rurais. Conservação e preservação de
recursos naturais. Máquinas e equipamentos nas práticas florestais. Utilização de
GPS. Cultivo e manejo de espécies endêmicas. Prevenção de incêndios e controle de
pragas e doenças. Estruturas de madeira: pontes, trapiches, passarelas, dormentes,
etc. Preservação de madeiras. Propriedades físicas e mecânicas de madeira.
Preservação e degradação de madeira. arborização e manutenção de vias de
transporte – Arborização rodo-ferroviária e recuperação de matas ciliares.
Estabelecimento de cinturões verdes nas áreas de influência. Estabelecimento e
manutenção de áreas de domínio. Topografia de vias de transporte. Gerenciamento
geoambiental. Conservação - Ecologia florestal. Capacidade de suporte de
ecossistemas. Manutenção de corredores ecológicos. Recuperação de áreas
degradadas. Proteção de nascentes, cachoeiras, grutas e acidentes geográficos.
Proteção de sítios arqueológicos; Contenção de encostas nas vias de transporte.
Impactos das vias de transporte no ambiente: túneis, viadutos, pontes, pedreiras,
terraplanagem, eclusas, canais, etc. Estudos e relatórios de impactos ambientais.
Manejo de bacias hidrográficas. Política e legislação ambiental. Manejo e
gerenciamento de resíduos.

Cargo: Estatístico
Estatística descritiva e análise exploratória de dados: distribuições de freqüências medidas descritivas de locação e de dispersão (média, mediana, moda, quartis,
resumo de 5 números, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, intervalos
entre quartis, valores atípicos, histogramas, boxplot e ramo e folhas). Cálculo de
Probabilidades: definições básicas e axiomas, probabilidade condicional e
independência, variáveis aleatórias discretas e contínuas, função de distribuição,
função de probabilidade, função de densidade de probabilidade, esperança e
momentos, distribuições especiais; distribuições condicionais e independência,
esperança condicional, funções geradoras de momentos, lei dos grandes números,
teorema central do limite, amostras aleatórias, distribuições amostrais. Inferência
Estatística: estimação pontual - métodos de estimação, propriedades dos estimadores,
estimação por intervalos, testes de hipóteses – hipóteses simples e compostas, nível
de significância e potência, teste t de Student, testes qui-quadrado – de aderência e de
independência e de homogeneidade em tabelas de contingência. Modelos lineares:
mínimos quadrados, regressão linear simples, inferência na regressão, correlação e
regressão, análise de resíduos, regressão múltipla. Técnicas de Amostragem:
amostragem aleatória simples, tamanho amostral, estimadores de razão e regressão,
amostragem estratificada, amostragem sistemática, amostragem por conglomerados.
Cargo: Médico Veterinário
MÉDICO VETERINÁRIO: Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos
(pequenos, médios e grandes) de interesse na produção de alimentos; Defesa Animal:
diagnóstico, prevenção e controle; Doenças de notificação obrigatória; Conhecimentos
básicos de epidemiologia, análise de risco, bioestatística; Desenvolvimento de
programas sanitários; Clínica médico-veterinária; Inspeção industrial e sanitária de
produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos
críticos de controle (APPCC); Métodos de amostragem e análise; Produtos de origem
animal; Produtos de alimentação animal; Fiscalização de produtos de uso veterinário;
Soros, vacinas e antígenos (biológicos); Antimicrobianos, antiparasitários e
quimioterápicos; Controle da produção de soros, vacinas e antígenos para
salmonelose, microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa;
Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis;
Análises microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos para animais;
Análise físico-química de produtos de origem animal e de alimentos para animais;
Análise centesimal; Cromatografia líquida de alta eficiência para análise de corantes e
vitaminas em leite; Absorção atômica; Noções básicas de biossegurança; Higiene de
alimentos - zoonoses; Doenças transmitidas por alimentos; Identidade e qualidade de
alimentos; Legislação federal – Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de
origem animal; Alimentos para animais; Produtos veterinários; Programas sanitários
básicos; Vigilância sanitária internacional; Foruns internacionais de referência;
Escritório Internacional de Epizootias (OIE); Organização Panamericana de Saúde
(OPS/OMS); Organização para Agricultura e Alimentação (FAO); Comissão do Codex
Alimentarius (FAO/OMS); Organização Mundial do Comércio (OMC).
Cargo: Agente Administrativo
1 Redação oficial. 2 Relações públicas. 2.1 Ética no serviço público: comportamento
profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade em serviço. 2.2
Qualidade no atendimento ao público: comunicabilidade; apresentação; atenção;
cortesia; interesse; presteza; eficiência; tolerância; discrição; conduta; objetividade. 2.3
Trabalho em equipe: personalidade e relacionamento; eficácia no comportamento
interpessoal; servidor e opinião pública; o órgão e a opinião pública; fatores positivos
do relacionamento; comportamento receptivo e defensivo; empatia; compreensão
mútua. 3 Matemática. 3.1 Conjuntos numéricos: números inteiros, racionais e reais.
3.2 Sistema legal de medidas. 3.3 Razões e proporções: divisão proporcional;

porcentagens. 3.4 Funções e gráficos.4.Raciocínio lógico:Noções básicas da lógica
matemática.Questões clássicas de raciocínio e métodos algébricos e
aritméticos:seqüências lógicas e leis de formação,princípio multiplicativo, problemas
de contagem e de probabilidades,regra de três, regra de sociedade. 5 Gestão
administrativa. 5.1 Técnicas de arquivamento: classificação, organização, arquivos
correntes e protocolo. 5.2 Procedimentos administrativos. 5.3 Noções de
administração financeira, de recursos humanos e de material.

