PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONCURSO PÚBLICO 001/2011 – PMM

ERRATA Nº 002/2011
AO EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011.
No Edital de Concurso Público Nº 001/2011, da Prefeitura Municipal de Marataízes – ES
no Anexo II, onde se lê:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO AGRÍCOLA
Reprodução animal: anatomia do aparelho genital masculino e feminino dos animais de produção; os
ciclos sexuais nos animais de produção, hormônios da reprodução, ovulação, cobertura e fecundação,
sincronização do cio; inseminação artificial, técnicas nas espécies e produção, vantagens,
desvantagens e inconvenientes, escolha de reprodutores: principais distúrbios que afetam a
reprodução. Sanidade animal: principais doenças que acometem os animais de granjas e fazendas,
identificação, conseqüências sobre a produção, medidas de prevenção e execução de tratamento
determinado por médico veterinário. Produção animal: bovinocultura de leite, bovinocultura de corte,
avicultura, equideocultura, suinocultura, caprinocultura, cunicultura e apicultura; criação e manejo;
alimentação e instalações; planejamento pecuário. Produção vegetal: solos – tipos de solos, fertilidade,
adubação, irrigação e drenagem, correções, preparo e cultivo do solo; principais cultivos desenvolvidos
no Estado do Rio de Janeiro – época de plantio, produção, colheita e armazenagem; mecanização
agrícola; agroquímicos – usos, toxicologia – prevenção e controle; bioclimatologia, ecologia,
conservação de recursos naturais; formação de pastagens. Principais cultivos desenvolvidos no Estado
do Rio de Janeiro: época de plantio, produção, colheita e armazenagem; mecanização agrícola;
agroquímicos-usos, toxicologia-prevenção e controle; bioclimatologia, ecologia, conservação de
recursos naturais; formação de pastagens. Regras básicas de comportamento profissional para o trato
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.

Ler-se-á:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO AGRÍCOLA
Reprodução animal: anatomia do aparelho genital masculino e feminino dos animais de produção; os
ciclos sexuais nos animais de produção, hormônios da reprodução, ovulação, cobertura e fecundação,
sincronização do cio; inseminação artificial, técnicas nas espécies e produção, vantagens,
desvantagens e inconvenientes, escolha de reprodutores: principais distúrbios que afetam a
reprodução. Sanidade animal: principais doenças que acometem os animais de granjas e fazendas,
identificação, conseqüências sobre a produção, medidas de prevenção e execução de tratamento
determinado por médico veterinário. Produção animal: bovinocultura de leite, bovinocultura de corte,
avicultura, equideocultura, suinocultura, caprinocultura, Piscicultura, cunicultura e apicultura; criação e
manejo; alimentação e instalações; planejamento pecuário. Produção vegetal: solos – tipos de solos,
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fertilidade, irrigação e drenagem, correções, preparo e cultivo do solo, Adubação em geral. Tipos e
classificação de fertilizantes e corretivos. Manejo de pragas. Principais cultivos desenvolvidos no
Estado do Espírito Santo e no Município de Marataízes – época de plantio, produção, colheita e
armazenagem; mecanização agrícola; agroquímicos – usos, toxicologia – prevenção e controle;
bioclimatologia, ecologia, conservação de recursos naturais; formação de pastagens. Uso correto de
agrotóxicos. Metodologia de Projeto. Noções de cooperativismo; organização de Produtores;
Construções Rurais; Legislação Relacionada à área. Mecanização agrícola. Máquinas e implementos
agrícolas. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e
externo e colegas de trabalho. Ética no serviço público.
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