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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGÉ/RJ 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 

RETIFICAÇÃO 03 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011/ PMM/RJ, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011. 

 
A Prefeitura Municipal de Magé/RJ, no uso de suas atribuições legais, para provimento de vagas para cargos 
do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Magé/RJ, torna pública a retificação apresentada abaixo: 
 
 
I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO   
 
ONDE SE LÊ 
 

GUARDA AMBIENTAL 
Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências, 
licenciamento, autorização, autos de infração, multas e outras penalidades, recursos. Fiscalização urbanística. 
Poder de polícia. Avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente: 
métodos e aplicações. Resolução CONAMA nº 01 de 25 de janeiro de 1986. Geoprocessamento: elaboração 
e interpretação de dados cartográficos e georreferenciados. Noções básicas de sistemas de controle 
ambiental. Controle da poluição ambiental. Monitoramento do solo, água e ar. Auditoria Ambiental: definição, 
finalidade e classificação. Impactos ambientais: análise do cabimento de medidas mitigadoras. Medições 
sonoras. Hidrografia: manejo de bacias hidrográficas e recursos hídricos. Área degradada: avaliação dos 
danos, plano de recuperação e monitoramento ambiental. Licenciamentos: critérios básicos. Tipos de 
licenças. Resolução CONAMA nº 237/97. Agrotóxicos: comércio, uso, produção, consumo, transporte e 
armazenamento. Registro e cadastro estadual. Recursos florestais: inventário, controle, transporte e manejo 
sustentável. Saneamento ambiental: conhecimento de sistemas e tratamentos adequados. Lei Orgânica do 
Município de Magé-RJ. 
 
LEIA-SE: 
 

GUARDA AMBIENTAL 
Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências, 
licenciamento, autorização, autos de infração, multas e outras penalidades, recursos. Fiscalização urbanística. 
Poder de polícia. Avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente: 
métodos e aplicações. Resolução CONAMA nº 01 de 23 de janeiro de 1986. Geoprocessamento: elaboração 
e interpretação de dados cartográficos e georreferenciados. Noções básicas de sistemas de controle 
ambiental. Controle da poluição ambiental. Monitoramento do solo, água e ar. Auditoria Ambiental: definição, 
finalidade e classificação. Impactos ambientais: análise do cabimento de medidas mitigadoras. Medições 
sonoras. Hidrografia: manejo de bacias hidrográficas e recursos hídricos. Área degradada: avaliação dos 
danos, plano de recuperação e monitoramento ambiental. Licenciamentos: critérios básicos. Tipos de 
licenças. Resolução CONAMA nº 237/97. Agrotóxicos: comércio, uso, produção, consumo, transporte e 
armazenamento. Registro e cadastro estadual. Recursos florestais: inventário, controle, transporte e manejo 
sustentável. Saneamento ambiental: conhecimento de sistemas e tratamentos adequados. Lei Orgânica do 
Município de Magé-RJ. 
 
As demais informações do Edital permanecem inalteradas. 

 
Magé/RJ, 24 de fevereiro de 2012. 


