PREFEITURA E CÂMARA DO MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE – RO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.° 004/2012
A Prefeitura e Câmara Municipal de Colorado do Oeste, RO, através do Instituto Exatus Ltda - ME, comunicam que fazse necessária a presente errata, para cancelar o cargo 81 do Edital, visto que o mesmo já encontra-se na tabela de
cargos sob o código 77, alterar os requisitos de residência dos cargos 48 e 51, bem como alterar a atribuição do cargo
de Pedagogo e o conteúdo específico para o cargo de Engenheiro Agrônomo, nos termos a seguir:
No Anexo I – Quadro de vagas ONDE ESTAVA ESCRITO:
48. Agente Comunitário de Saúde
Área Rural 1

40

Fundamental Completo e residir na linha 1 –
rumo Colorado, Entre a 1º Eixo e o Rio Colorado

622,00

1

1

51. Agente Comunitário de Saúde
Área Rural 4

40

Fundamental Completo e residir na linha 1 –
rumo Colorado, Entre setor Chacareiro e a 2ª
Eixo

622,00

1

1

81. Monitor de Pinturas em Tecido

40

516,12

2

2

Fundamental Incompleto com Curso de Pintura
em Tecido

LEIA-SE:
48. Agente Comunitário de Saúde
Área Rural 1

40

Fundamental Completo e residir na linha 01 –
rumo Colorado, Entre a 1º Eixo e o Rio Colorado

622,00

1

1

51. Agente Comunitário de Saúde
Área Rural 4

40

Fundamental Completo e residir na linha 1 –
rumo Escondido, Entre setor Chacareiro e a 2ª
Eixo

622,00

1

1

81. Cargo cancelado

No Anexo II – Atribuições dos cargos ONDE ESTAVA ESCRITO:
Pedagogo: Apoiar tecnicamente o desenvolvimento das atividades da unidade escolar, por meio de contatos com o
Gestor e/ou Secretário Escolar, atuar crítica e construtivamente no processo educacional com vistas a garantir
produtos de qualidade, contribuir para a promoção da formação da integridade de caráter e moralização do cidadão,
fornecer subsídios legais ao Gestor para orientação do corpo administrativo e pedagógico da unidade escolar, velar
pelo cumprimento das exigências educacionais legais em vigor, bem como do Regimento Interno, verificar a
atualização do Regimento Interno de acordo com a legislação em vigor, analisar junto a Gestão da Escola às causas
dos problemas detectados no decorrer do processo educacional, sugerir estratégia que possam viabilizar o
atendimento aos problemas detectados e também ao crescimento profissional de seu pessoal docente e de apoio
administrativo, fiscalizar a organização e atualização da escrituração escolar, verificar o cumprimento do Calendário
Escolar, participar da elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico da Escola, promover
atividades de estudo e pesquisas na área educacional, estimulando o espírito de investigação e a criatividade dos
profissionais da educação, analisar e discutir condições para a formação e capacitação permanente dos educadores
em serviço, discutir sob amparo legal, alterações na matriz curricular, atender sob a luz de legislação específica,
quando necessário, os casos de regularização e comprovação da vida escolar e os casos de expedição de documentos
das Escolas que se encontram desativadas, participar dos Conselhos de Classe, autenticar documentos inerentes à
escrituração escolar, promover o Conselho de Promoção, participar das reuniões pedagógicas promovidas pela
Secretaria Municipal de Educação – SEMEC.
LEIA-SE:
Pedagogo: Docência na Educação Básica, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: Participar na elaboração
da proposta pedagógica da escola. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola.
Zelar pela aprendizagem dos alunos. Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento. Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas. Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação com as
famílias e a comunidade. Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atendimento dos fins educacionais da
escola e do processo de ensino-aprendizagem.
No anexo III – Conteúdo das Provas, ONDE ESTAVA ESCRITO:
Específica para o Cargo de Engenheiro Agrônomo: Assistência técnica e extensão rural: metodologias participativas
e técnicas de comunicação. Capacidade de uso de terras: fórmula mínima obrigatória; profundidade efetiva do solo;
textura do solo; permeabilidade do perfil do solo; classes de declividade; erosão laminar e erosão de sulcos; Captação,
armazenamento e distribuição de água: poços tubulares profundos. Construção de Barragens e açudes. Crédito rural:
normas gerais de crédito; PRONAF - linhas de crédito para custeio e investimento e FEAP – características e linhas de
crédito. Edificações: normas usuais, alvenaria estrutural, revestimentos, canteiro de obras, organização, planejamento,
controle de prazos e custos, locação de construções, instalações provisórias. Eletrificação rural. Fiscalizar os serviços
prestados por empresas contratadas, realizando medições parciais e atestando a conclusão das obras. Gerenciamento
de obras e contratos. Gestão de autoconstrução. Hidrogeologia. Instruir tecnicamente os processos de licitação de
obras e serviços de engenharia. Irrigação e drenagem Legislação ambiental aplicada à área rural. Manter controle
orçamentário de obras e serviços Máquinas e implementos agrícolas adequados à agricultura familiar: uso coletivo de

trator e principais implementos (arado, grade, plantadeira, calcareadeira e pulverizador de borra). Materiais de
construção. Mecânica dos solos: fundações. Meio ambiente - áreas de preservação permanente, reserva legal e
educação ambiental. Organização: cooperativismo e associativismo Solos: identificação, características e propriedades
dos principais solos do estado de Rondônia; erosão: tipos e processos de formação; práticas conservacionistas; cultivo
mínimo (plantio direto).
LEIA-SE:
Específica para o Cargo de Engenheiro Agrônomo: Edafologia: Perfil do Solo; Classificação e Levantamento do
Solo; Métodos para Análise de Solo; Determinação da Necessidade de Adubação e Calagem; Mecânica dos Motores e
Máquinas Agrícolas: Princípios Básicos de Mecânica Aplicada às Máquinas Agrícolas; Zootecnia: Importância
Econômica e Social da produção Animal; Hidráulica Agrícola: Tópicos de Hidrologia e Hidráulica Agrícola;
Dimensionamento de Barragens, Vertedouros, Canais e Encanamentos; Construções Rurais: Planejamento Físico de
uma Propriedade Rural; Fitotecnia: Teoria e Prática Básica sobre a Planta e Técnicas de Cultivo das grandes Culturas
Brasileiras; Dasonomia:A Floresta, sua Importância e Influência no Meio Ambiente; Extensão Rural: A Filosofia da
Extensão Rural e suas implicações Sociais; Olericultura: Importância Econômica das Hortaliças; Métodos de Cultivo;
Administração Agrícola: Estudos Básicos Relativos a Organização e Operação da Empresa Agrícola; Defesa Sanitária
Animal: Higiene Animal e Prevenção de Enfermidades; Controle de Ervas Daninhas: Tipos mais Comuns de Ervas
Daninhas e seu Controle Econômico; Estradas Rurais: Locação Ideal das Estradas Rurais; Drenagem Agrícola:
Sistemas de Escoamento de Solos Encharcados; Culturas das Várzeas; Irrigação: Importância da Irrigação na
Produtividade das Principais Culturas; Métodos de Irrigação; Eletrificação Rural: A Energia Elétrica como Fator de
Desenvolvimento Rural; Zoologia: Relação entre Animal/Planta: Principais Grupos de Invertebrados de Interesse
Agrícola; Experimentação Agrícola: A Pesquisa Agropecuária no Brasil; Princípios Básicos; Climatologia Agrícola;
Topografia: Planimetria e Altimetria; Fitossanidade: Fitopatologia e Entomologia; Doenças que Atacam as Principais
Culturas; Pragas que causam sérios Danos Econômicos; Tecnologia de Produtos Agrícolas: Aproveitamento Industrial
e Conservação de Produtos de Origem Animal e Vegetal; Economia Rural: A Fronteira de Possibilidade de Produção;
Lei da Oferta e Procura; O Tamanho das Propriedades; Tecnologia de Sementes: Métodos de Produção de Sementes
Sadias; Botânica: Morfologia Externa das Plantas. 26- Psicologia Vegetal: Fotossíntese; Funções dos Órgãos dos
Vegetais; Genética: Princípios Básicos de Genética; Fruticultura.
Colorado do Oeste, 22 de maio de 2012
INSTITUTO EXATUS LTDA ME

