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RETIFICAÇÃO 02/2013 DO 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO E EMPREGO PÚBLICO 01/2013 

 
A Prefeitura Municipal de Ibirama - SC, no uso de suas atribuições legais e de 
conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal e demais cominações de direito,  

TORNA PÚBLICO, a presente RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO 
PÚBLICO E EMPREGO PÚBLICO 01/2013. 
 
Alteração número 01: 
Item 9.2. do Edital 01/2013 
 
Onde se lê: 
9.2. A aprovação neste Concurso Público não caracterizará direito à contratação, a 
qual, no prazo de validade, será efetuada conforme a necessidade da 
Administração, respeitada a classificação obtida. 
 
Leia-se: 
9.2. Aprovação neste Concurso Público não caracterizará direito à contratação 
imediata, no prazo de validade, será efetuada a contratação das vagas informadas 
no edital e demais que surgirem de acordo com a necessidade da Administração, 
respeitada a classificação obtida. 
 
 
Alteração número 02: 
Item 4.10. do Anexo II do Edital 01/2013 
 
Onde se lê: 
4.10. ENGENHEIRO FLORESTAL: 
Estatística básica aplicada ao Manejo Florestal, a Ecologia e a Silvicultura; Procedimentos 
básicos de amostragem (Amostragem Casual Simples, Amostragem Casual Estratificada e 
Amostragem Sistemática); Métodos de amostragem (formas e tipos de parcelas utilizados 
no inventário florestal); Procedimentos para amostrar populações florestais a partir de 
medidas somente do diâmetro; Análise econômica de projetos florestais; Economia 
florestal; Biometria florestal; Crescimento e produção de florestas equiâneas; Classificação 
da capacidade produtiva; Estudo da forma das árvores e sortimento de madeira; 
Fundamentos básicos em sensoriamento remoto; Processamento de imagens digitais; 
Fundamentos de Sistemas de Informações Geográficas (SIG); Tipos e modelos de dados 
em um SIG; Relações entre objetos dentro de um SIG; Estrutura de florestas tropicais; 
Dinâmica de florestas tropicais; Conservação de ecossistemas; Classificação da vegetação 
brasileira; Fitossociologia; Florestas de produção (eucalipto e pinus); Florestas de 
proteção; Produção e tecnologia de sementes florestais; Produção de mudas florestais. 

 

Leia-se: 
4.10. ENGENHEIRO FLORESTAL: 
Legislação ambiental, Educação Ambiental. Estatística básica aplicada ao Manejo 
Florestal, a Ecologia e a Silvicultura; Procedimentos básicos de amostragem (Amostragem 
Casual Simples, Amostragem Casual Estratificada e Amostragem Sistemática); Métodos de 
amostragem (formas e tipos de parcelas utilizados no inventário florestal); Procedimentos 
para amostrar populações florestais a partir de medidas somente do diâmetro; Análise 
econômica de projetos florestais; Economia florestal; Biometria florestal; Crescimento e 
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produção de florestas equiâneas; Classificação da capacidade produtiva; Estudo da forma 
das árvores e sortimento de madeira; Fundamentos básicos em sensoriamento remoto; 
Processamento de imagens digitais; Fundamentos de Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG); Tipos e modelos de dados em um SIG; Relações entre objetos dentro 
de um SIG; Estrutura de florestas tropicais; Dinâmica de florestas tropicais; Conservação 
de ecossistemas; Classificação da vegetação brasileira; Fitossociologia; Florestas de 
produção (eucalipto e pinus); Florestas de proteção; Produção e tecnologia de sementes 
florestais; Produção de mudas florestais. 

 
 
 
Demais itens ficam ratificados. 

 

 

Prefeitura Municipal de Ibirama, 20 de agosto de 2013. 

 
 
 

Osvaldo Tadeu Beltramini 
Prefeito Municipal 


