CICA - Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental

EDITAL DE ABERTURA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018
O Presidente do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental – CICA com sede no município de Paranavaí,
Estado Paraná, composto pelos Municípios de Alto Paraná, Amaporã, Cruzeiro do Sul, Inajá, Mirador, Nova aliança do
Ivaí, Paranavaí, Presidente Castelo Branco, Santo Antonio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São
Manoel do Paraná, Tamboara e Terra Rica, no uso de suas atribuições legais, torna público que realizará, na forma
prevista no artigo 37 da Constituição Federal, no Estatuto do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental, de 16 de
fevereiro de 2012, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS para o preenchimento de vagas
dos cargos abaixo especificados providos pelo Regime Celetista. O Concurso Público será regido pelas instruções
especiais constantes do presente instrumento elaborado em conformidade com os ditames da Legislação Federal e
Municipal, vigentes e pertinentes.
CAPÍTULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CONSESP – Concursos,
Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.
1.2 - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este concurso público divulgadas, até sua homologação, no site www.consesp.com.br e
no Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental www.consorciocica.com.br. A partir da homologação as publicações
serão feitas exclusivamente pelo Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental em seus órgãos oficiais de publicação,
além de afixação em seus átrios.
1.3 - Os cargos, as vagas (total de vagas ofertadas, vagas de Ampla Concorrência (AC) e vagas reservadas para
Pessoas com Deficiência (PcD)), a carga horária semanal, o vencimento mensal, os requisitos e a escolaridade
exigidos são os estabelecidos na tabela abaixo:
Carga
Vencimentos
Horária
Nível de Escolaridade e Requisitos
R$
Total
AC
PcD Semanal
Nível Superior Completo em Biologia
com registro no órgão de classe
01
01
40
R$ 3.800,00
competente. Carteira Nacional de
Habilitação Categoria B.
Nível Superior Completo em
Engenharia Agronômica e registro no
01+CR 01+CR
40
R$ 3.800,00
órgão de classe competente. Carteira
Nacional de Habilitação Categoria B
Nível Superior Completo em
Engenharia Ambiental com registro
01
01
40
R$ 3.800,00
no órgão de classe competente.
Carteira Nacional de Habilitação
Categoria B.
Nível Superior Completo em Medicina
Veterinária, registro no órgão de
01
01
40
R$ 3.800,00
classe competente. Carteira Nacional
de Habilitação Categoria B.
Nível Superior Completo em
Engenharia Civil e registro no órgão
CR
CR
40
R$ 3.800,00
de classe competente. Carteira
Nacional de Habilitação Categoria B.
Segundo grau completo
profissionalizante em Técnico
01 + CR 01 + CR 40
R$ 2.060,32
Agrícola com registro no órgão de
classe competente. Carteira Nacional
de Habilitação nas categorias A e B.
Segundo grau completo
profissionalizante em Técnico em
Meio Ambiente com registro no órgão
01
01
40
R$ 2.060,32
de classe competente. Carteira
Nacional de Habilitação nas
categorias A e B.
Vagas

Cargos

Analista
Biólogo

Ambiental

–

Analista
Ambiental
Engenheiro Agrônomo

–

Analista
Ambiental
Engenheiro Ambiental

-

Analista
Ambiental
Médico Veterinário

–

Engenheiro Civil

Técnico Agrícola

Técnico Ambiental
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1.4 - Os vencimentos constantes na tabela anterior estão atualizados até a data de publicação deste Edital.
1.5 - As atribuições dos cargos são as constantes do anexo I do presente Edital.
CAPÍTULO 2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 - A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condições do Concurso
Público estabelecidos no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.
2.1.1- O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, bem como por qualquer erro e
omissão, e deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para posse, especificados neste Edital.
2.1.2- Para se inscrever, o candidato deverá atender às condições para provimento do cargo e entregar em data a ser
fixada em publicação oficial, quando da posse, a comprovação de:
I. ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da Constituição Federal;
II. ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos;
III. estar quite com as obrigações eleitorais;
IV. estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino);
V. gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por avaliação
médica oficial realizada por profissionais designados pelo CICA;
VI. não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
VII. não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de
processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
VIII. não ocupar emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI da
Constituição Federal;
IX. possuir os requisitos mínimos exigidos para o cargo, constantes do presente edital.
2.2 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br, no período de 19 de outubro
a 08 de novembro de 2018 (horário de Brasília), devendo, para tanto, o interessado proceder da seguinte
forma:
a) acesse o site www.consesp.com.br e clique, em inscrições abertas, sobre a cidade que deseja se inscrever.
b) em seguida, clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar.
c) escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO.
d) na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em
CONCORDO e EFETIVAR INSCRIÇÃO.
e) na sequência, imprima o Boleto Bancário, respeitando-se o horário de Brasília efetue o pagamento da
respectiva taxa de inscrição.
2.2.1- Para inscrever-se o candidato deverá recolher o valor correspondente ao nível de escolaridade do cargo/função
escolhido, conforme tabela abaixo:
Ensino Médio
Ensino Superior

R$ 70,00
R$ 100,00

2.2.2- O pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária até a data de vencimento do
mesmo, que corresponde ao primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições, entendendo-se como
“não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário da rede
bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não ser processada, recebida e
validada.
2.2.3- Não será aceito pagamento da taxa de inscrição que não seja através da quitação do boleto emitido no momento
da inscrição. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do
período de inscrição e até a data de seu vencimento.
2.2.4- Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex o
respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, caso
necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia autenticada, para CONSESP, situada na Rua
Maceió, 68 – Bairro Metrópole – CEP 17900-000 – Dracena - SP.
2.2.5- Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição efetuada
pela internet foram recebidos e seu status encontra-se como “inscrição confirmada”. Em caso negativo, o
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar o ocorrido.
2.2.6- Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em
seguida selecionar o Concurso correspondente à inscrição desejada, e imprimir comprovante de inscrição.
2.2.7- A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma.
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2.3 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado.
2.3.1- Todas as provas estão previstas para serem realizadas no mesmo dia e horário, devendo os candidatos inscreverse para apenas um cargo. Se, eventualmente, o candidato inscrever-se para mais de um cargo será homologada
apenas a última opção, identificada pelo maior número de inscrição, correspondendo a sua última vontade,
sendo as demais inscrições indeferidas, não havendo devolução da taxa de inscrição.
2.4-

Após encerramento das inscrições, os eventuais erros de digitação no nome, CPF e data de nascimento deverão
ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, mediante solicitação ao Fiscal de Sala.

2.5 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela própria
administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo.
CAPÍTULO 3 - DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 - Em obediência ao disposto no art. 6º da Lei Municipal 3.891/12, reservado às pessoas com deficiência, aprovadas
e classificadas dentro dos limites estabelecidos no presente edital, terão reserva de 10% (dez por cento) das
vagas ofertadas em concurso, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade
do presente Concurso, cujas atribuições sejam compatíveis com sua deficiência.
3.1.2- Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do
Decreto Federal 3.298/99, e demais legislações vigentes e pertinentes.
3.2 - Para ter direito a reserva de vagas o candidato deficiente deverá encaminhar via sedex para a CONSESP, situada
na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole – CEP 17900-000 – Dracena - SP, postando até o último dia de inscrição:
a) requerimento solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do
município/concurso para o qual se inscreveu;
b) laudo médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença –
CID –, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova;
c) solicitação de prova especial, se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de
qualquer providência).
3.2.1- Para efeito dos prazos estipulados no item 3.2, será considerada a data de postagem fixada pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
3.2.2- Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato com
deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso
em favor de sua situação.
3.2.3- As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 3.298/99,
particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos,
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de
aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
3.2.4- O candidato deverá incluir no requerimento de vaga especial o detalhamento dos recursos necessários para
realização da prova (exemplos: prova ampliada, sala de fácil acesso com rampa ou no térreo, mesa especial para
cadeirante etc.).
3.3 - Ao ser convocado para a investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou
credenciado pelo Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do
candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado
da lista de pessoa com deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate,
devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral.
3.3.1- Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a concessão de
readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.
3.4 - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas: contendo a primeira, a pontuação
de todos os candidatos inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes
últimos.
3.4.1- Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão
preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.
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CAPÍTULO 4 - DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
4.1 -

O Concurso Público constará das seguintes provas:

Cargos
Analista Ambiental – Biólogo
Analista
Ambiental
–
Engenheiro
Agrônomo
Analista Ambiental - Engenheiro Ambiental
Analista Ambiental – Médico Veterinário
Engenheiro Civil
Técnico Agrícola
Técnico Ambiental

Provas

Total de Questões

Prova Objetiva
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Informática
Conhecimentos Gerais

25
07
05
03

4.2 - Os conteúdos constantes das provas são as constantes no Anexo II do presente Edital.
4.3 - A Prova Objetiva visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário para o desempenho das
atribuições do cargo.
CAPÍTULO 5 – DAS NORMAS
5.1 - LOCAL - DIA - As provas objetivas (escritas) serão realizadas na cidade de Paranavaí – PR na data provável de
09 de dezembro de 2018, nos horários descritos abaixo, em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio
que será afixado no local de costume do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental, por meio de jornal com
circulação no município e do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
5.1.1- HORÁRIOS
Abertura dos portões – 7:15 horas
Fechamento dos portões – 7:45 horas
Início das Provas – 8:00 horas
5.2 - Caso o número de candidatos exceda a oferta de locais suficientes ou adequados na cidade, a critério da
CONSESP e do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental, as provas poderão ser realizadas em outras cidades
próximas, aplicadas em datas e horários diferentes ou mesmo divididas em mais de uma data e horários,
cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais, por meio do site
www.consesp.com.br.
5.3 - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Sugere-se que os
candidatos compareçam 1 (uma) hora antes do horário marcado para o fechamento dos portões, pois,
pontualmente no horário determinado, os portões serão fechados não sendo permitida a entrada de candidatos
retardatários.
5.3.1- Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, o Cartão de
Convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo.
5.3.2- O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como justificativa de sua
ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público.
5.4 - O candidato deverá comparecer ao local designado, munido de caneta de material transparente e tinta azul ou
preta, lápis preto e borracha, além de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:
- Cédula de Identidade - RG;
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certificado Militar;
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto);
- Passaporte.
5.4.1- Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do
candidato e de sua assinatura, podendo o candidato ser submetido à identificação especial caso seu documento
oficial de identidade apresente dúvidas quanto à fisionomia ou assinatura.
5.5 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato,
nem a utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agenda
eletrônica, telefone celular, smartphone, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer
outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, turbantes, chapelarias
e outros adereços, protetores auriculares e outros acessórios similares. O candidato que for flagrado na sala de
provas fazendo uso de qualquer dos pertences acima será excluído do concurso.
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5.5.1- O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol deverá ter justificativa
médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela Coordenação. Constatado qualquer problema, o candidato
poderá ser excluído do Concurso.
5.5.2- Recomenda-se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelhos celular, contudo, se levarem,
estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas, e acondicionados em invólucro
fornecidos pela CONSESP, juntamente com demais pertences pessoais, lacrados e colocados embaixo da
cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão
ser colocados no chão sob a guarda do candidato.
5.5.3- O candidato que for surpreendido dentro ou fora da sala antes do término da prova portando celular fora da
embalagem lacrada fornecida pela CONSESP, mesmo que off-line (desligado) – ou dentro dela, porém on-line
(ligado) será excluído do Concurso Público, podendo, se quiser, continuar fazendo a prova, mas ciente de sua
exclusão, inclusive poderá responder criminalmente por tentativa de fraude em concursos. Ao concluir a prova e
deixar a sala, o candidato deverá manter desligado o celular até a saída do prédio.
5.5.4- Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. A organizadora não se responsabilizará por
perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por
danos neles causados.
5.5.5- Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela CONSESP e aos Fiscais, o direito de tomar
medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas,
bem como excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado
inadequado, tais como:
a) ausentar-se do local de realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal;
b) não devolver ao fiscal da sala a folha de respostas e/ou qualquer outro material de aplicação da prova;
c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido pela
empresa Consesp;
d) estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte;
e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
5.6 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto,
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela
Coordenação do Concurso.
5.7 - Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização das
provas, exceto no caso de amamentação, podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no
Concurso Público.
5.7.1- Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um
acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda
da criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.
5.8 - No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de questões da
prova, sendo de responsabilidade do candidato a conferência de seus dados pessoais e do material entregue
pela empresa Consesp.
5.8.1- O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da realização da prova, deverá
solicitar ao Fiscal de Sala que registre em seu relatório de ocorrências.
5.9 - A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a
correção eletrônica. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não
respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
5.9.1- A folha de respostas é personalizada e não poderá ser substituída por nenhuma das hipóteses constantes no
campo “LEIA COM ATENÇÃO” da respectiva folha de respostas.
5.10 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após decorridos 1h30 (uma hora e trinta
minutos) do horário estabelecido no Edital para as mesmas, devendo entregar a folha de respostas ao Fiscal de
Sala e levar consigo o caderno de questões.
5.11 - Ao final das provas, os três últimos candidatos, obrigatoriamente, deverão permanecer na sala, a fim de assinar
o verso das folhas de respostas e o lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o Fiscal e
Coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem concluído.
5.12 - Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio.
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5.13 - O gabarito preliminar será disponibilizado no site www.consesp.com.br, por meio da busca por CPF/RG, as 14h
da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova, e permanecerão no site no prazo determinado para
recurso.
CAPÍTULO 6 - DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
6.1 - A prova objetiva terá a duração de 3h00min (três horas), já incluído o tempo para o preenchimento da folha de
respostas, e desenvolver-se-á em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha, com 4 (quatro)
alternativas de resposta, na forma estabelecida no presente Edital.
6.2 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e
classificatório.
6.2.1- A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo:
NPO =

100
xNAP
TQP

ONDE:
NPO = Nota da Prova Objetiva
TQP = Total de Questões da Prova
NAP = Número de Acertos na Prova
6.3 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de
acertos na prova de Conhecimentos Específicos e 50 (cinquenta) pontos do conjunto das Provas Objetivas de
Múltipla Escolha.
6.3.1- O candidato que não auferir, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova de Conhecimentos
Específicos e 50 (cinquenta) pontos do conjunto das Provas Objetivas de Múltipla Escolha será desclassificado do
Concurso Público.
CAPÍTULO 7 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1 -

Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os
seguintes:
a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais,
dando-se preferência ao de idade mais elevada.
b) maior nota na prova de Conhecimentos Específicos.
c) maior nota na prova de Língua Portuguesa.
d) maior idade.

7.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará por
meio de sorteio.
7.1.2- O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número de
inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria
Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes critérios:
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem
será a crescente;
b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.
CAPÍTULO 8 - DO RESULTADO FINAL
8.1 - O resultado final será a nota obtida com o número de pontos auferidos na prova.
CAPÍTULO 9 - DOS RECURSOS
9.1 -

Somente poderá ser interposto 1 (um) recurso para cada questão, quando o mesmo se referir ao gabarito
preliminar da prova objetiva, devendo o mesmo ser interposto nos termos do item 9.4 deste edital.

9.2 -

Para recorrer o candidato deverá:
- acessar o site www.consesp.com.br
- em seguida clicar em CONCURSOS, RECURSOS, SOLICITAR e preencher os campos solicitados.

9.2.1- Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias corridos a contar da divulgação oficial, excluindo-se o
dia da divulgação para efeito da contagem do prazo:
a) da homologação das inscrições;
b) dos gabaritos (divulgação no site);
c) do resultado do concurso em todas as suas fases.
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9.2.2- Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados por e-mail, via postal, via fax ou por meio de
protocolo pessoal no órgão realizador.
9.3-

Caberá à CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. decidir sobre a anulação
ou troca de alternativas de questões julgadas irregulares. Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova
objetiva, sendo caso, será publicado o gabarito definitivo, com as modificações necessárias pelo qual as provas
serão corrigidas, que permanecerá no site pelo prazo estabelecido no item 9.2.1 do presente edital.

9.3.1- Em caso de anulação de questões, por duplicidade de alternativas corretas, falta de alternativa correta ou
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos, e os pontos correspondentes
serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
9.4 -

Os recursos deverão ser fundamentados e estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de
constatação de irregularidades de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada,
referência bibliográfica e argumentação plausível.

9.5 -

Recursos não fundamentados na forma normatizada no item anterior ou interpostos fora do prazo serão julgados
como “não conhecidos”, sem julgamento de mérito.

9.6 -

A Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, sendo sua decisão
soberana, razão pela qual não cabe recurso adicional pelo mesmo motivo, ou seja, revisão de recurso, de recurso
do recurso ou de recurso de gabarito definitivo.
CAPÍTULO 10 - DA CONVOCAÇÃO E EXAMES ADMISSIONAIS

10.1- Após a realização do concurso e durante seu prazo de validade, o Consórcio CICA convocará os candidatos
classificados no limite de vagas para assumirem o cargo para o qual concorreram, ficando a concretização deste
ato condicionada à oportunidade e conveniência da Administração .
10.2- A admissão dos candidatos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de classificação constante do resultado final.
10.3- A convocação dos candidatos aprovados e classificados dentro das vagas previstas neste edital far-se-á através
de edital a ser publicado no endereço eletrônico http://www.consorciocica.com.br/, no Diário Oficial do Município
disponível em http://www.diariomunicipal.com.br/amp, além de envio de convocação via correio com aviso de
recebimento, através de endereço constante no cadastro do concurso público, sendo ônus do candidato
providenciar eventuais atualizações de seu endereço.
10.4- Chamadas remanescentes, caso sejam necessárias, serão feitas até alcançar o número de vagas previstas para
o cargo, respeitando os prazos legais, e serão objeto de editais específicos com os nomes dos novos candidatos
convocados.
10.5- O Consórcio CICA não será obrigado a nomear os candidatos aprovados além do limite das vagas ofertadas.
10.6- Preenchidas as vagas ofertadas, os candidatos remanescentes aprovados poderão ser nomeados, dependendo
da abertura de novas vagas no quadro de pessoal e necessidade dos serviços, obedecendo-se o prazo de
validade do concurso e a respectiva ordem de classificação.
10.7- Será considerado inabilitado no concurso, perdendo o direito à nomeação, o candidato que, no prazo de 10 (dez)
dias do recebimento da convocação enviada via correio, não comparecer na Diretoria Administrativa e Financeiro
do Consórcio CICA para dar início ao processo de ingresso no cargo, munido de documento de identidade
original, ou qualquer documento oficial para identificação, oportunidade em que será agendada a data da
realização dos exames admissionais.
10.8- O comparecimento de que trata o item 10.7 poderá realizar-se mediante procuração, com poderes específicos,
sendo obrigatória a presença pessoal do candidato para a realização dos exames a que se refere o item anterior.
10.9- Quando convocado, o candidato terá a possibilidade de desistir da nomeação, hipótese em que será
reclassificado na última posição da lista de classificação, podendo ser novamente convocado após esgotada a
listagem de candidatos, durante o prazo de validade do concurso.
10.10-O candidato convocado será submetido, antes da nomeação, a exames médicos e clínicos para avaliação de sua
capacidade física e mental para o desempenho das atribuições do cargo, por inspeção médica oficial.
10.11-Nas suas avaliações e emissões de pareceres técnicos, a inspeção médica oficial poderá solicitar pareceres
técnicos emitidos por entidades e profissionais especializados, inclusive da iniciativa privada.
10.12-Os exames complementares e/ou avaliações especializadas deverão ser executados pelos profissionais e nos
locais indicados ao candidato, cujas expensas correrão por conta do Consórcio CICA.
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10.13-A falta da apresentação dos exames mencionados no subitem anterior no prazo estipulado, a contar da data de
solicitação, caracterizará a desistência do candidato.
10.14-Em todos os exames deverão constar, além do nome, o número do documento de identidade do candidato.
10.15-O Atestado de Saúde Ocupacional será emitido com a conclusão de APTO ou INAPTO para o cargo ao qual se
candidatou.
10.16-Só poderá tomar posse aquele que for julgado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo pela
inspeção médica oficial.
10.17-Serão considerados inaptos os candidatos que apresentarem alterações clínicas incompatíveis com o cargo
pleiteado, os que apresentarem psicopatologias graves e/ou patologias osteomusculares e/ou quaisquer
patologias que impeçam o exercício da função, seja parcialmente ou integralmente e que possam ser agravadas
pelo exercício da mesma, independente da condição de candidato com deficiência ou não.
10.18-A omissão e/ou negação pelo candidato de informações relevantes na entrevista médica, intencionalmente ou
não, implicará em sua perda do direito à nomeação.
10.19- Os candidatos que não comparecerem à inspeção médica oficial, os considerados inaptos nos exames médicos
admissionais, ou que não se sujeitarem à realização dos mesmos, serão eliminados do concurso público.
CAPÍTULO 11 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital e das demais normas legais pertinentes, sobre as quais não se poderá alegar qualquer espécie de
desconhecimento.
11.2 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.
11.3 - Não obstante as penalidades cabíveis, a CONSESP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do
candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades.
11.4 - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame, não se responsabiliza por quaisquer cursos,
textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.
11.5 - A folha de respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site
www.consesp.com.br.
11.6 - Após a homologação do resultado final do Concurso Público, todos os documentos originais referentes ao mesmo
(folhas de respostas e outros) serão encaminhados devidamente lacrados ao órgão contratante por meio de aviso
de recebimento e/ou termo de entrega e que somente deverá incinerá-los após a homologação do Concurso pelo
respectivo Tribunal de Contas. A referida documentação será mantida em arquivo eletrônico pela CONSESP, com
cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos.
11.7 - A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação,
não gerando, o fato da aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas disponibilizadas no presente
edital, os aprovados e classificados além desse número poderão ser convocados para aquelas que vagarem e as
que eventualmente forem criadas dentro do prazo da validade do presente concurso.
11.8 - A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos resultados,
podendo ser prorrogável uma vez por igual período nos termos do Art. 37 da Constituição Federal.
11.9- O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após o
resultado final.
11.10-O Edital poderá ser impugnado, mediante justificativa legal e dentro do prazo de inscrição, que decorrido implicará
em aceitação integral dos seus termos.
11.11-Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam, com qualquer dos sócios da CONSESP –
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos
1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, e
se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas
administrativas e judiciais cabíveis.
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11.12-Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pelo Consórcio Intermunicipal Caiuá
Ambiental por meio de Comissão Fiscalizadora especialmente constituída pela Portaria nº 017/2018, de 11 de
julho de 2018 e CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.
11.13-A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de cargos
constantes do presente Edital, a critério da Administração.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paranavaí – PR, 18 de outubro de 2018
José Carlos da Silva Maia
Presidente
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ANEXO I
ATRIBUIÇÕES
ANALISTA AMBIENTAL – BIÓLOGO
Sumario: Desenvolver programas e projetos que visem à conservação da flora e fauna, bem como o desenvolvimento
sustentável dos municípios consorciados. Elaborar e executar programas e projetos de educação ambiental. Colaborar
para o desenvolvimento das atividades da entidade. Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia,
biologia molecular, biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar biodiversidade. Organizar coleções
biológicas, manejar recursos naturais, desenvolver atividades de educação ambiental. Realizar diagnósticos biológicos,
moleculares e ambientais, além de realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas. Atuar nas áreas de
Meio Ambiente, Biodiversidade, Saúde, Biotecnologia e Produção. Prestar consultorias e assessorias ao Consórcio e
Entes consorciados.
Descrição Detalhada da Atividade:
- Operacionalizar a Internet (baixar dados, e-mails, importar arquivos), Excel, Word e Power Point;
- Formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia ou a ela
ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando
direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria, no
âmbito de sua especialidade, sempre que designado pelo Presidente ou Secretário Executivo do Consórcio; realizar
perícias e emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o currículo efetivamente realizado; assistência,
assessoria, consultoria, aconselhamento, recomendação; direção, gerenciamento, fiscalização, planejamento,
desenvolvimento e execução de projetos ambientais; ensino e treinamento, condução de equipe, especificação,
orçamentação, levantamento, inventário; exame, análise e diagnóstico laboratorial, vistoria, avaliação, arbitramento,
laudo, parecer técnico, relatório técnico, auditoria; formulação, coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, pesquisa,
análise, ensaio, serviço técnico; gestão, supervisão, monitoramento, coordenação, orientação, responsabilidade técnica;
manejo, conservação, erradicação, guarda, catalogação; produção técnica, produção especializada, multiplicação,
padronização, mensuração, controle qualitativo e quantitativo; análises de Ciclo de Vida; auditoria ambiental; avaliação
de impactos ambientais; estudos ambientais; avaliação de conformidade legal; avaliação de risco socioambiental;
capacitação e ensino na área de meio ambiente e biodiversidade; certificação ambiental; diagnóstico, controle,
monitoramento ambiental e biomonitoramento; ecodesign; eco eficiência; economia e contabilidade ambiental;
ecoturismo; educação ambiental; elaboração de políticas ambientais; elaboração de Projetos e Desenvolvimento
Sustentável; fiscalização, monitoramento e licenciamento ambiental; geoprocessamento; gerenciamento de recursos
Hídricos e Bacias Hidrográficas; Gerenciamento de Risco; Gerenciamento Ambiental de Obras;
Gerenciamento/Restauração/Recuperação/Remediação de Áreas Degradadas e Contaminadas; Gerenciamento e
Implantação de Sistema de Gestão Ambiental (SGA); Gestão, Controle e Monitoramento em Ecotoxicologia; Gestão da
Qualidade Ambiental; Gestão e Tratamento de Efluentes e Resíduos Sólidos; Inventário, Manejo e Gestão de
Ecossistemas Terrestres e Aquáticos; Inventário, Manejo, Conservação e Produção de Espécies da Flora, Fauna e
Microbiota; Marketing Ambiental; Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL); Modelagem do Sistema Ambiental;
Mudanças Climáticas; Planejamento, Criação e Gestão de Unidades de Conservação (UCs)/Áreas Protegidas e
Elaboração de Plano de Manejo; Responsabilidade Socioambiental; Saneamento Ambiental; Sustentabilidade;
Zoneamento Territorial e Socioambiental.
- Atuar no licenciamento ambiental e/ou SUASA (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária); participar de
comissão de licitação, como presidente ou membro, ser pregoeiro ou fazer parte de equipe de apoio, mediante prévia
capacitação técnica, sempre que solicitado; exercer a Função de Controlador Interno, quando designado pelo
Presidente ou Secretário Executivo do Consórcio. Executar outras tarefas correlatas com as finalidades do Consórcio e
do emprego público de Analista Ambiental especialidade Biologia.
ANALISTA AMBIENTAL – ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Sumário:
- Supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade
técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação,
arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa, análise,
experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; elaboração de orçamento; Padronização, mensuração e
controle de qualidade; atividade execução de obra e serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção
técnica e especializada; condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo
ou manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de equipamento e instalação e
execução de desenho técnico.
Descrição Detalhada da Atividade:
- Operacionalizar a Internet (baixar dados, e-mails, importar arquivos), Excel, Word e Power Point;
- Atuar no licenciamento ambiental e/ou SUASA (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária); desempenho
de atividades de engenharia rural; construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e
drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis;
ecologia, agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação (açúcar, amidos,
óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais; zimotecnia;
agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola;
biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura; implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia;
bromatologia e rações; economia rural e crédito rural e seus serviços afins e correlatos.
- Exercer demais atividades atinentes ao emprego público de Analista Ambiental especialidade Engenheiro Agrônomo e
finalidades do Consórcio;
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- Participar de comissão de licitação, como presidente ou membro, ser pregoeiro ou fazer parte de equipe de apoio,
mediante prévia capacitação técnica, sempre que solicitado; exercer a Função de Controlador Interno, quando
designado pelo Secretário Executivo ou Presidente do Consórcio.
ANALISTA AMBIENTAL – ENGENHEIRO AMBIENTAL
Sumario: Supervisão, coordenação e orientação técnica; Estudo, planejamento, projeto e especificação; Estudo de
viabilidade técnico-econômica; Assistência, assessoria e consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, perícia,
avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Desempenho de cargo e função técnica; Ensino, pesquisa, análise,
experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; Elaboração de orçamento; Padronização, mensuração e
controle de qualidade; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço técnico; Produção técnica e
especializada; Condução de trabalho técnico e Execução de desenho técnico.
Descrição Detalhada da Atividade:
- Operacionalizar a Internet (baixar dados, e-mails, importar arquivos), Excel, Word e Power Point;
- Orientar e acompanhar os projetos do Consórcio; atuar no licenciamento ambiental e/ou SUASA (Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária); participar de comissão de licitação, como presidente ou membro, ser pregoeiro ou
fazer parte de equipe de apoio, sempre que solicitado, mediante prévia capacitação técnica. Exercer a Função de
Controlador Interno, quando designado pelo Presidente ou Secretário Executivo. Executar outras tarefas correlatas com
o emprego público de Analista Ambiental especialidade Engenharia Ambiental e finalidades do Consórcio.
ANALISTA AMBIENTAL – MÉDICO VETERINÁRIO
Sumario: Exercer as atividades na área de formação para atender o Consórcio e Entes Consorciados. Emitir pareceres
técnicos, realizar fiscalização e demais atividades concernentes ao emprego público de Analista Ambiental
especialidade em Medicina Veterinária e às finalidades do Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental.
Descrição Detalhada da Atividade:
- Operacionalizar a Internet (baixar dados, e-mails, importar arquivos), Excel, Word e Power Point;
- Prática da clínica de animais em todas as suas modalidades; direção de hospital para animais; assistência médica aos
animais utilizados em medicina experimental; direção técnico-sanitária dos estabelecimentos industriais, comerciais, de
finalidades recreativas, desportivas, de serviço de proteção e de experimentação, que mantenham, a qualquer título,
animais ou produtos de origem animal; planejamento, direção, coordenação, execução e controle da assistência
técnico-sanitária aos animais, sob qualquer título; inspeção e fiscalização sob os pontos de vista higiênico, sanitário e
tecnológico dos produtos de origem animal e dos matadouros, matadouros-frigoríficos, charqueadas, fábricas de
conserva de carne e de pescado, fábricas de produtos gordurosos que empreguem como matéria prima produto de
origem animal, no todo ou em parte, usinas, fábricas e postos de laticínios entrepostos de carne, leite, peixe, ovos, mel,
cera e demais derivados do reino animal, assim como inspeção e fiscalização dos estabelecimentos comerciais que
armazenem ou comercializem estes produtos; identificação de defeitos, vícios, acidentes e doenças, peritagem e
exames técnicos sobre animais e seus produtos, em questões judiciais, quando for o caso; perícia, exame e pesquisa
reveladora de fraude ou intervenção dolosa nos animais inscritos nas competições desportivas e nas exposições
pecuárias; ensino, planejamento, direção, coordenação, execução técnica e controle da inseminação artificial; direção e
fiscalização de estabelecimento que objetiva exclusivamente a preparação de técnico de nível superior ou médio para a
industrialização de produtos de origem animal; organização de congressos, seminários, simpósios e comissões
destinadas a discussão e estudo de assuntos relacionados com a atividade de médico-veterinário, bem como
representação de órgãos públicos e entidades privadas, junto aos mesmos; exercer funções de direção,
assessoramento e consultoria, em quaisquer níveis da administração pública e do setor privado, cujas atribuições
envolvem, principalmente, aplicação de conhecimentos inerentes à formação profissional do médico-veterinário;
pesquisa, planejamento, direção técnica, fomento, orientação, execução e controle de quaisquer trabalhos relativos a
produção e indústria animal, inclusive os de caça e pesca; estudo e aplicação de medidas de saúde pública no tocante
às doenças de animais e transmissíveis ao homem; padronização e classificação de produtos de origem animal;
responsabilidades pelas fórmulas, preparação e fiscalização de rações para animais; exames zootécnicos dos animais
para efeito de inscrição nas sociedades de Registros Genealógicos; exames tecnológicos e sanitários de subprodutos
da indústria animal; pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, zoologia e zootecnia, bem como à bromatologia
animal; defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais silvestres, bem assim de seus
produtos; estudo e organização de trabalhos ligados a atividades atribuídas aos médicos-veterinários e organização da
educação rural, relativa à pecuária.
- Participar de comissão de licitação, como presidente ou membro, ser pregoeiro ou fazer parte de equipe de apoio,
mediante prévia capacitação técnica, sempre que solicitado; exercer a Função de Controlador Interno, quando
designado pelo Secretário Executivo ou Presidente do Consórcio.
- Atuar no licenciamento ambiental e/ou SUASA (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária);
- Executar outras tarefas correlatas com as finalidades do Consórcio e do emprego público de Analista Ambiental
especialidade Médico Veterinário.
ENGENHEIRO CIVIL
Sumário:- a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de
economia mista e privada; b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas,
transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; c) estudos,
projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; d) ensino, pesquisa, experimentação e
ensaios; e) fiscalização de obras e serviços técnicos; f) direção de obras e serviços técnicos; g) execução de obras e
serviços técnicos; h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.
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- Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua natureza,
se inclua no âmbito de suas profissões.
Descrição Detalhada da Atividade:
- Operacionalizar a Internet (baixar dados, e-mails, importar arquivos), Excel, Word e Power Point;
- Atuar no licenciamento ambiental e/ou SUASA (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária), quando
solicitado; desempenho de atividades de engenharia civil; construções e suas instalações complementares; exercer
demais atividades atinentes ao emprego público de engenheiro civil e finalidades do Consórcio; atender aos Municípios
consorciados;
- Participar de comissão de licitação, como presidente ou membro, ser pregoeiro ou fazer parte de equipe de apoio,
mediante prévia capacitação técnica, sempre que solicitado; exercer a Função de Controlador Interno, quando
designado pelo Secretário Executivo ou Presidente do Consórcio.
TÉCNICO AGRÍCOLA
Sumário: conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; prestar assistência técnica no estudo e
desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas; orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de
equipamentos e instalações; dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos
especializados; e responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional.
Descrição Detalhada da Atividade:
- Operacionalizar a Internet (baixar dados, e-mails, importar arquivos), Excel, Word, Power Point;
- Atuar junto a patrulha do campo, inclusive, com disponibilidade de pernoitar em municípios consorciados, sempre que
solicitado.
- Desempenhar cargos ou funções; atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisa,
análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade;
responsabilizar-se pela elaboração de projetos e assistência técnica nas áreas de: a) crédito rural e agroindustrial para
efeitos de investimento e custeio; b) topografia na área rural; c) impacto ambiental; d) paisagismo, jardinagem e
horticultura; e) construção de benfeitorias rurais; f) drenagem e irrigação;
- Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias; prestar
assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos
de vistoria, perícia, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes tarefas: a) coleta de dados de
natureza técnica; b) desenho de detalhes de construções rurais; c) elaboração de orçamentos de materiais, insumos,
equipamentos, instalações e mão-de-obra; d) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e
de segurança no meio rural; e) manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas; f) execução e fiscalização
dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, armazenamento, comercialização e industrialização dos
produtos agropecuários; g) administração de propriedades rurais; conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico,
compatíveis com a respectiva formação profissional;
- Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, monitoramento e emissão dos respectivos laudos nas atividades
de: a) exploração e manejo do solo, matas e florestas de acordo com suas características; b) alternativas de otimização
dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais; c) propagação em
cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação; d) obtenção e preparo da produção animal;
processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais; e)
programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos; f) produção de mudas (viveiros) e sementes;
- Executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade; dar assistência técnica na compra, venda e utilização de
equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; emitir laudos e
documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; prestar
assistência técnica na aplicação, comercialização, no manejo e regulagem de máquinas, implementos, equipamentos
agrícolas e produtos especializados, bem como na recomendação, interpretação de análise de solos e aplicação de
fertilizantes e corretivos; prestar assistência técnica na multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas;
treinar e conduzir equipes de instalação, montagem e operação, reparo ou manutenção; treinar e conduzir equipes de
execução de serviços e obras de sua modalidade; analisar as características econômicas, sociais e ambientais,
identificando as atividades peculiares da área a serem implementadas; identificar os processos simbióticos, de
absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das
culturas; selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas,
responsabilizando-se pela emissão de receitas de produtos agrotóxicos; responsabilizar-se pelos procedimentos de
desmembramento, parcelamento e incorporação de imóveis rurais; aplicar métodos e programas de reprodução animal
e de melhoramento genético; elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção
animal, vegetal e agroindustrial; responsabilizar-se pelas empresas especializadas que exercem atividades de
dedetização, desratização e no controle de vetores e pragas; implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade
na produção agropecuária; identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de
produtos; projetar e aplicar inovações nos processos de montagem, monitoramento e gestão de
empreendimentos; realizar medição, demarcação de levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir
trabalhos topográficos e funcionar como perito em vistorias e arbitramento em atividades agrícolas; emitir laudos e
documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e
agroindustrial; responsabilizar-se pela implantação de pomares, acompanhando seu desenvolvimento até a fase
produtiva, emitindo os respectivos certificados de origem e qualidade de produtos e desempenhar outras atividades
compatíveis com a sua formação profissional.
- Atuar no licenciamento ambiental e/ou SUASA (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária); Participar de
comissão de licitação, como presidente ou membro, ser pregoeiro ou fazer parte de equipe de apoio, mediante prévia
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capacitação, sempre que solicitado; executar outras tarefas correlatas com as finalidades do Consórcio e do emprego
público de Técnico Agrícola.
TÉCNICO AMBIENTAL
Sumario: Prestar assistência técnica em Geoprocessamento, coletar, elaborar cadernetas de campo, bem como
composição de dados através de levantamento com GPS de precisão, confecção de mapas georrefenciados.
Descrição Detalhada da Atividade:
- Operacionalizar Internet (baixar dados, e-mails, importar arquivos), Excel, Word, Power Point; prestação de suporte e
apoio técnico especializado às atividades dos Gestores e Analistas Ambientais; execução de atividades de coleta,
seleção e tratamento de dados e informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas do Consórcio e
Entes Consorciados; orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e
defesa ambiental; atuar no licenciamento ambiental e exercer fiscalização. - Participar em comissão de licitação, como
presidente ou membro, ser pregoeiro ou fazer parte de equipe de apoio, sempre que solicitado, mediante previa
capacitação; executar outras tarefas correlatas com as finalidades do Consórcio e do emprego público de Técnico
Ambiental.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(verificar composição das provas no presente edital)
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos –
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição –
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência –
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação:
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual.
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows 10 * ou superior * e Linux);
Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word 2016 *, Word 365 * ou superior *, Excel 2016 *, Excel 365 * ou
superior * e PowerPoint 2016 *, PowerPoint 365 * ou superior *; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook 2016 *,
Outlook 365 * ou superior*); Noções sobre Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica,
firewall, criptografia e afins.(*) – na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); Cidadania; História e Geografia Geral; História e
Geografia do Brasil; Ciências Físicas e Biológicas; Meio Ambiente; Direitos Humanos: Civis, Sociais, Políticos, Culturais,
Econômicos e Ambientais; Fatos políticos, culturais, sociais e científicos ocorridos e registrados no Brasil e/ou no
mundo; Noticias nacionais e internacionais veiculadas na imprensa falada, escrita e televisada do Brasil; Atualidades
Nacionais e Internacionais; Constituição Federal artigos 1º ao 11º; Estatuto do Idoso; Estatuto da Criança e do
Adolescente. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos
Sociais, Meio Ambiente e Direitos Humanos, Constituição Federal e alterações posteriores, Lei nº 8069/90 e alterações
posteriores, Lei nº 10741/2003 e alterações posteriores.
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Língua Portuguesa: FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos –
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição –
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência –
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação:
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual.
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem.
Conhecimentos Básicos de Informática: Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows 10 * ou superior * e Linux);
Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos sobre: Word 2016 *, Word 365 * ou superior *, Excel 2016 *, Excel 365 * ou
superior * e PowerPoint 2016 *, PowerPoint 365 * ou superior *; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook 2016 *,
Outlook 365 * ou superior*); Noções sobre Segurança da Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica,
firewall, criptografia e afins.(*) – na sua instalação padrão, no idioma Português-Brasil.
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral (Nacional e Internacional); Cidadania; História e Geografia Geral; História e
Geografia do Brasil; Ciências Físicas e Biológicas; Meio Ambiente; Direitos Humanos: Civis, Sociais, Políticos, Culturais,
Econômicos e Ambientais; Fatos políticos, culturais, sociais e científicos ocorridos e registrados no Brasil e/ou no
mundo; Noticias nacionais e internacionais veiculadas na imprensa falada, escrita e televisada do Brasil; Atualidades
Nacionais e Internacionais; Constituição Federal artigos 1º ao 11º; Estatuto do Idoso; Estatuto da Criança e do
Adolescente. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos
Sociais, Meio Ambiente e Direitos Humanos, Constituição Federal e alterações posteriores, Lei nº 8069/90 e alterações
posteriores, Lei nº 10741/2003 e alterações posteriores.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (em ordem alfabética)
ANALISTA AMBIENTAL – BIÓLOGO Sistemática; Noções básicas de preparação de animais para coleção; Noções
básicas de montagem e manutenção de herbários; Noções básicas de manutenção de animais em cativeiro; Biologia de
ofídios e artrópodes; Diferenças entre ofídios e artrópodes; Diferenças entre ofídios peçonhentos e não peçonhentos;
Principais ofídios peçonhentos do Brasil; Caracterização e reconhecimento de artrópodes peçonhentos e não
peçonhentos; Importância ecológica de animais peçonhentos; Noções de sintomatologia de acidentes com animais
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peçonhentos; Noções sobre profilaxia e tratamento de acidentes com animais peçonhentos; Noções de primeiros
socorros; Ecologia e saneamento: Conceitos Básicos; Identificação das variações ecológicas no quadro mesológico;
Ambiente e proteção ambiental; Soros e vacinas; Noções de estatísticas; Conhecimentos Básicos sobre educação
ambiental; Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS: Lei 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde; Ecologia: populações,
comunidades e ecossistemas; a energia nos ecossistemas; cadeias e teias alimentares; pirâmides ecológicas; relações
ecológicas; ciclo dos nutrientes; ecologia de populações, biomas, formações fitogeográficas do Brasil; Os seres vivos:
evolução; classificação e evolução dos seres vivos; o sistema de cinco reinos; classificação e características dos
principais grupos do reino animal; classificação e características dos principais grupos do reino vegetal; histologia
vegetal; morfologia vegetal; fisiologia vegetal; o reino fungi, características e importância econômica; e o reino protista,
classificação e características dos principais grupos; bactérias, tipos e importância econômica.
ANALISTA AMBIENTAL – ENGENHEIRO AGRÔNOMO 01. Produção Vegetal: Conhecimentos básicos sobre
práticas culturais, pragas, doenças e tratamento Fitossanitário das seguintes explorações: café, algodão, cana-deaçúcar, seringueira, citrus, fruticultura tropical, milho, feijão, amendoim, soja, arroz, mandioca, etc.. 02.
Extensão Rural: Conceitos; Linhas de extensão rural; Elementos essenciais de diagnóstico para fins de programas,
desenvolvimento e trabalho em microbacias hidrográficas; Noções de comunicação rural.
03. Preservação de
Recursos Naturais: Silvicultura e arborização urbana; Manejo da água: irrigação e drenagem; Solo: gênese,
classificação, capacidade de uso, práticas de conservação, erosão e seu controle; Mecanização Agrícola; Fertilidade do
solo; Calagem e Adubação. 04. Sócio Econômico: Crédito Rural: Legislação, classificação do crédito rural; Seguro
Rural: Cultura segurada, sistema indenizatório, taxas de prêmio e perícias. 05. Produção, preparo e conservação de
sementes e mudas: Conceitos de sementes e mudas; Características das sementes; Produção de sementes genéticas,
básicas e certificadas; Análise de sementes; Propagação vegetativa. 06. Produção Animal: Bovinocultura de corte e
leite; Formação e manejo de pastagens: Fenação e Ensilagem. 07. Horticultura.
ANALISTA AMBIENTAL - ENGENHEIRO AMBIENTAL Leis da conservação da massa e da energia; A energia e o
meio ambiente; Ciclos biogeoquímicos; Ecossistemas; A dinâmica das populações; Política de Meio Ambiente; Direito
ambiental e legislação de meio ambiente; Responsabilidade civil, administrativa e penal em matéria ambiental; Áreas
especialmente protegidas; Licenciamento ambiental: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
(EIAIRIMA); Aspectos técnicos e jurídicos de temas como certificação ambiental e poluição em suas diversas formas e
meios; Gestão e uso de recursos hídricos; Noções de hidrologia, qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de
tratamento dos efluentes; Princípios de Economia Ambiental; Biossegurança; Desenvolvimento Sustentável; Noções de
geologia, conservação de solos; Conservação, manejo e uso dos recursos naturais renováveis; Degradação e poluição
ambiental; Manejo e tratamento de resíduos; Diversidade biológica; Agricultura sustentável; Caça, pesca e extrativismo
vegetal; Geografia física e humana; Zoneamento ecológico-econômico; Educação ambiental.
ANALISTA AMBIENTAL – MÉDICO VETERINÁRIO Extensão Rural – Projetos de extensão rural; elementos
essenciais; noções de comunicação rural; Metodologia; Código de Ética do Médico Veterinário. Produção Animal –
Bovinocultura de corte; Bovinocultura leiteira; formação e manejo de pastagens; forragicultura e pastagens; fenação e
silagem; técnicas básicas e auxiliares para aumentar a eficiência econômica das explorações animais; Manejo de
rebanhos; Reprodução Animal; Nutrição Animal; Bem estar animal. Defesa Sanitária Animal - Epidemiologia;
Imunologia; Esterilização e desinfecção; Etiopatogênia, diagnóstico, tratamento, prevenção, controle e erradicação das
principais enfermidades em animais; Infectocontagiosas e parasitárias das espécies bovina, bubalina, equina, suína,
ovina, caprina e avicultura. Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal - Noções gerais sobre inspeção antimortem, post-mortem; destinação e aproveitamento das carcaças, resíduos e subprodutos; inspeção animal.
ENGENHEIRO CIVIL Desenho Técnico; Topografia; Probabilidade e Estatística; Resistência dos Materiais; Estática das
Estruturas; Materiais de Construção Civil; Estrutura Metálica e de Madeira; Arquitetura e Urbanismo; Geologia;
Transporte; Estradas; Hidrologia; Estruturas de Concreto Armado; Mecânica dos solos; Concreto Protendido;
Fundações; Saneamento Básico; Pontes; Projeto e Construções de Edifícios; Hidrovias e Portos; Instalações
Hidráulicas e Sanitárias; Instalações Elétricas; Auto Cad; Patologia de Construções.
TÉCNICO AGRÍCOLA Como escolher local para atividade agropecuária; Princípios da preservação ambiental; coleta
de amostras para análises de solo e exames; preparo, correção e conservação de solo; época de plantio, tratos
culturais e colheita de culturas anuais e perenes; definição e manejo de equipamentos, máquinas e implementos; uso de
insumos agropecuários; construções e instalações; manejo e tratamento da água a ser utilizada na produção
agropecuária; importância do uso de equipamentos de proteção individual (EPI); Padrões mínimos de produção de
sementes e mudas; Princípios e legalização de empreendimentos agropecuários; técnicas de reprodução animal e
vegetal; formulações de rações; Empresa rural.
TÉCNICO AMBIENTAL Ecologia; Ecossistema; Biodiversidade; Preservação Ambiental e Órgãos Públicos;
Organizações Ambientalistas; Poluição; Desmatamento; Lixo; Coleta de Lixo; Reciclagem; Saneamento e Aterros.
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