
 

 

RETIFICAÇÃO I DO E
 
 
 

O Prefeito Municipal de Vilhena/RO e a Presidente da Banca Examinadora do Concurso 
considerando a ocorrência de erro material e a p
discricionariedade, retificam o Edital nº 001/2013 supracitado:
 

 

1 – Fica alterado o conteúdo programático de "Conhecimentos Específicos", constante do Anexo I do Edital 001/2013, do cargo de 

Engenheiro Agrônomo, que passa a ter a seguinte redação:

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Tecnologias de produção para as culturas de grãos, frutas e legumino
Manejo e métodos de irrigação localizada. Uso e conservação do meio ambiente. Metodologias (participativa e construtivista) e
comunicação da extensão rural. Formas de organização rural. 
Produção, manejo e armazenamento de forragens (corte e pisoteio). Construções e instalações rurais. Ética profissional. 
Administração Pública, de acordo com a Lei Orgânica Municipal.
 
 
2 - O Edital será consolidado de forma contemplar a alteração decorrente desta Retificação. 

 

 

3 - Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação.

 
 
Registra-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Vilhena/RO, 18 de outubro de 2013. 

MARGARIDA MARIA ESPÓSITO DOS SANTOS
Presidente da Banca Examinadora do Concurso Público

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Município de Vilhena / RO 

 
 
 

RETIFICAÇÃO I DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2013

 

RO e a Presidente da Banca Examinadora do Concurso Público, no uso de suas atribuições legais, 
ocorrência de erro material e a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua 

o Edital nº 001/2013 supracitado: 

o conteúdo programático de "Conhecimentos Específicos", constante do Anexo I do Edital 001/2013, do cargo de 

Engenheiro Agrônomo, que passa a ter a seguinte redação: 

Tecnologias de produção para as culturas de grãos, frutas e leguminosas. Tecnologias de criação de bovinos, caprinos, ovinos e aves. 
Manejo e métodos de irrigação localizada. Uso e conservação do meio ambiente. Metodologias (participativa e construtivista) e
comunicação da extensão rural. Formas de organização rural. Conhecimento sócio-econômico e cultural do Estado de Rondônia

Produção, manejo e armazenamento de forragens (corte e pisoteio). Construções e instalações rurais. Ética profissional. 
Administração Pública, de acordo com a Lei Orgânica Municipal. 

O Edital será consolidado de forma contemplar a alteração decorrente desta Retificação.  

Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 
 

JOSÉ LUIZ ROVER 
Prefeito Municipal 

 
MARGARIDA MARIA ESPÓSITO DOS SANTOS 

Presidente da Banca Examinadora do Concurso Público 

1 

001 DE 2013 

, no uso de suas atribuições legais, 
rerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua 

o conteúdo programático de "Conhecimentos Específicos", constante do Anexo I do Edital 001/2013, do cargo de 

sas. Tecnologias de criação de bovinos, caprinos, ovinos e aves. 
Manejo e métodos de irrigação localizada. Uso e conservação do meio ambiente. Metodologias (participativa e construtivista) e 

econômico e cultural do Estado de Rondônia. 
Produção, manejo e armazenamento de forragens (corte e pisoteio). Construções e instalações rurais. Ética profissional. Noções de 


