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MUNICÍPIO DE ALPESTRE / RS
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2015
AVISO Nº 01 - RETIFICAÇÃO
O Prefeito do Município de Alpestre-RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, a
retificação do Edital de Abertura nº 01/2015, conforme subitem relacionado abaixo, considerando as alterações
destacada em fonte vermelha sublinhada ou tachada:
Anexo IV – Conteúdo Programático e Bibliografia Sugerida por Cargo e Emprego
Observação: Considerar-se-á a legislação vigente, incluindo alterações e atualizações, legislações
complementares, súmulas, jurisprudência e/ou orientações jurisprudenciais, até a data da publicação do Aviso
de Abertura de Inscrições.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Conteúdos Programáticos:
Culturas agrícolas e florestais. Solos: fatores de formação do solo. Principais classes de solos no Rio Grande
do Sul e sua distribuição. Recursos hídricos. Uso sustentável de recursos hídricos. Política Nacional de
Recursos Hídricos. Uso racional da água. Qualidade da água. Outorga do direito de uso da água. Sistema
Estadual de Recursos Hídricos. Tecnologia de produção, colheita, beneficiamento, classificação, padronização,
acondicionamento, conservação, transformação, comercialização, armazenagem, sistema de produção, agrosilvicultura. Criações. Produção de sementes e mudas. Toxicologia e classificação dos agrotóxicos. Receituário
agronômico. Tecnologia e segurança na aplicação de agrotóxicos. Resíduos de agrotóxicos nos alimentos.
Descarte de embalagens vazias de agrotóxicos. Silvicultura: principais usos da madeira de reflorestamento;
espécies indicadas; produção sementes e mudas; propagação vegetativa; implantação de florestas nativas;
manejo de espécies florestais. . Recursos Naturais. Solos e aptidão agrícola das terras, planejamento
conservacionista, técnicas de manejo e conservação dos solos, água e biodiversidade entre estas e plantio
direto; saneamento ambiental-legislação. Mecanização e moto mecanização. Gestão, planejamento,
acompanhamento e controle da unidade produtiva. Organização rural. Conhecimentos gerais sobre
organizações formais e informais e atribuições da extensão rural junto às organizações de produtores rurais.
Extensão rural. Geoprocessamento. Rastreabilidade. Informática aplicada à agricultura. Agricultura orgânica.
Certificação de produtos e serviços. Desenvolvimento rural. Agroindústria, mercado e comercialização.
Produção de sementes. Organismos geneticamente modificados. Manejo integrado de pragas, doenças e
plantas daninhas. Receituário Agronômico. Manejo Integrado de Pragas. Ecologia e preservação dos recursos
naturais. Nutrição e adubação de plantas. Agricultura. Horticultura. Planejamento e desenvolvimento rural,
comércio e legislação. Cadeias produtivas e sistemas de produção. Manejo e conservação de solos e água.
Legislação na/da área. Lei 12.651/2012 (Código Florestal Federal), Resoluções CONAMA
303/2002,0369/2006, 420/2009, 13/1990 e Lei Complementar 140/2011, Parques e jardins, arborização
urbana, preservação de recursos naturais, restauração ambiental, bioma Pampa e Bioma Mata Atlântica,
Licenciamento ambiental: conceitos jurídicos, normas e procedimentos. GPS: noções básicas de
funcionamento e operação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ENGENHEIRO CIVIL

Conteúdos Programáticos:
Geotecnia: mecânica dos solos. Geologia de Engenharia; Fundações. Obras de terra, Contenções e
Estabilidade de Taludes. Topografia. Pavimentação. Projeto geométrico de pavimentação. Materiais de
construção civil. Tecnologia de obras rodoviárias e de edificações: Estudos preliminares. Anteprojetos e
projetos. Uso de ferramentas de informática para a realização de Projetos. AutoCad. Canteiro de obras.
Supraestrutura, superestrutura e infraestrutura. Elementos estruturais na construção civil. Alvenarias de
vedação e alvenarias estruturais. Esquadrias. Pisos e revestimentos. Pinturas Coberturas, uso de tecnologias
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para telhados. Impermeabilização na construção. Física aplicada a construção civil. Elementos de conforto das
edificações. Saneamento ambiental e urbanização. Abastecimento de água: Demanda e consumo de água.
Estimativa de vazões. Adutoras. Estações elevatórias. Esgotamento sanitário. Drenagem pluvial. Instalações
hidráulico-sanitárias. Projeto e dimensionamento de instalações prediais de combate a incêndio. Resistência
dos materiais. Teoria das Estruturas. Estruturas isostáticas planas e espaciais. Estudo de cabos. Estruturas em
concreto armado, de madeira e estruturas metálicas na construção civil de edificações. Projeto e execução de
instalações complementares - Sistemas elétricos de baixa e média tensão, sistemas de lógica, automação e
telefonia, sistemas hidrossanitários, incluindo reuso de águas servidas, sistemas de circulação vertical
(elevadores e monta-cargas), sistemas de ar condicionado e ventilação e demais instalações da construção
civil. Patologia das edificações, manutenção e reparos. Patologias das pavimentações asfalticas.
Planejamento, programação e fiscalização na construção civil de edificações. Gerenciamento na construção
civil de edificações. Orçamentos. Cronogramas físico financeiros e de desembolso. Higiene e segurança no
trabalho. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Controle de qualidade das obras por meio de
ensaios. Plano Diretor Urbano e Ambiental de Canoas de Alpestre. Código de Obras do Município de Canoas
Legislação Municipal de obras e posturas do Município de Alpestre. Normas de acessibilidade

Município de Alpestre-RS, em 11 de Março de 2015.

Genuir Cenci
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
E Cumpra-se
_______________________
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