FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAÇADOR - FUNDEMA
EDITAL No 01/2010
O PREFEITO E O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE
CAÇADOR, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna público as regras
para inscrições para o Concurso Público da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Caçador
para provimento de cargos efetivos, de conformidade com a Constituição Federal, Lei Orgânica do
Município de Caçador, Lei Complementar n. 151, de 2009, Lei Complementar n. 01, de 08 de
setembro de 1990 e suas alterações e Decreto no 3.594/2006 e Decreto 4504/2010, e Edital a
seguir:
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Os cargos objeto do Concurso Público, os valores dos respectivos vencimentos, o número de
vagas e a jornada de trabalho são os constantes do Anexo I deste Edital.
1.1.1 A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Caçador – SC reserva-se o direito de admitir o
número total ou parcial dos candidatos aprovados em relação às vagas quantificadas no Anexo I
deste Edital.
1.2. As condições de habilitação, a descrição sumária dos cargos, a definição de conteúdos
programáticos, o processo seletivo e as demais informações próprias de cada cargo constarão de
instruções específicas, expressas nos Anexos I, II, III e IV do presente Edital.
1.3. No ato da inscrição o candidato deverá registrar, no espaço destinado na ficha de inscrição, a
denominação do cargo almejado e a especialidade a qual se candidatará, quando for o caso.
1.4. Os candidatos aprovados no Concurso Público poderão ser designados para as vagas
existentes em qualquer unidade de serviço, de acordo com as necessidades da Fundação
Municipal do Meio Ambiente de Caçador.
2. REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
2.1. Ter nacionalidade brasileira, admitidos estrangeiros na forma da lei.
2.2. Contar com, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos.
2.3. Estar no gozo dos direitos civis.
2.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais.
2.5. Estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino.
2.6. Possuir a escolaridade e outras exigências necessárias ao exercício do cargo, de acordo com
o estabelecido no Anexo II do presente Edital.
2.7. Ter aptidão física e mental, comprovada através de exame pré-adminissional.
2.8. Apresentar declaração firmada pelo interessado na qual conste não haver sofrido condenação
definitiva por crime doloso ou contravenção, nem penalidade disciplinar de demissão a bem do
serviço público no exercício de função pública qualquer.
2.9. Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da posse, o competente
registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador.
2.10. Declaração de não possuir acúmulo de cargo, emprego ou remuneração pública, exceto
aqueles previstos na Lei.
2.11. Declaração de bens.
3. VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
3.1. Para a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Caçador, em face do número de vagas
oferecidas para cada cargo, não haverá reserva de vagas para os candidatos com deficiência.
3.2. Os candidatos com deficiência que se inscreverem deverão observar a orientação que se
segue.
3.2.1. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias descritas no art.
4o do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999.
3.2.2. O candidato com deficiência deverá declarar tal condição em local apropriado, destinado
para esse fim no formulário, quando de sua inscrição no Concurso Público.
3.2.3. Os candidatos com deficiência somente poderão disputar cargos cujas atividades sejam
compatíveis com a sua deficiência.
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3.2.4. No momento da convocação os candidatos com deficiência aprovados e classificados
deverão submeter-se à perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com
o exercício das atribuições do cargo pretendido, de acordo com a legislação em vigor, sob
responsabilidade da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Caçador.
3.2.5. Caso o candidato com deficiência seja considerado inapto para o cargo, será nomeado o
candidato imediatamente posterior, de acordo com a classificação geral.
3.2.6. O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado no dia do Concurso
deverá especificá-lo na ficha de inscrição, indicando as condições diferenciadas de que necessita
para a realização da prova, como, por exemplo, prova em braille ou ampliada, acompanhada de
laudo emitido por especialista da área de sua deficiência.
3.2.7. A não-solicitação de recursos especiais, conforme disposto no item 3.2.6, implica sua nãoconcessão no dia da realização das provas.
3.2.8. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada
à possibilidade de fazê-las de forma que não importe quebra de sigilo ou não enseje seu
favorecimento.
3.2.9. Os candidatos com deficiência participarão do Concurso em igualdade de condições com os
demais candidatos.
4. INSCRIÇÃO NO CONCURSO
4.1. Período: 07 de junho de 2010 a 21 de junho de 2010 pela Internet, através do site
www.ibam-concursos.org.br .
4.1.1. Valores da inscrição
CARGO/ESCOLARIDADE


Cargos de Nível Superior

VALOR INSCRIÇÃO


R$ 80,00 – oitenta reais

4.2. Procedimentos para inscrição
4.2.1.O candidato deverá acessar o site www.ibam-concursos.org.br onde terá acesso ao
presente Edital e seus Anexos, à ficha de inscrição e procedimentos necessários à efetivação da
inscrição, que estará disponível no período entre 0 (zero) hora do dia 07/06/2010 e 19:00
(dezenove) horas do dia 21/06/2010.
4.2.2. As inscrições efetuadas via Internet somente serão aceitas após o banco confirmar o efetivo
pagamento do valor da inscrição. O candidato poderá verificar a aceitação de sua inscrição no
endereço eletrônico (www.ibam-concursos.org.br) através da opção Área do Candidato.
4.2.3. O pagamento da inscrição através do Boleto Bancário deverá ser feito em espécie, não
sendo aceito pagamento em cheque ou agendamento bancário.
4.2.4. O pagamento deverá ser efetivado, impreterivelmente, até o último dia previsto para o
encerramento das inscrições, até o horário definido no item 4.2, caso contrário não será
considerado.
4.2.5. O candidato inscrito pela Internet responsabilizar-se-á pela informação dos dados
cadastrados no ato de inscrição, sob as penas de lei.
4.2.6. O candidato inscrito pela Internet poderá acessar seu cartão de confirmação no endereço
eletrônico (www.ibam-concursos.org.br) através da opção Área do Candidato.
4.2.7. O descumprimento de qualquer das instruções para inscrição via Internet implicará
cancelamento da inscrição.
4.2.8. As inscrições pela Internet devem ser feitas com antecedência, evitando o possível
congestionamento de comunicação do site (www.ibam-concursos.org.br) nos últimos dias de
inscrição.
4.2.9. O Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM e a Fundação Municipal do Meio
Ambiente de Caçador não se responsabilizam por qualquer problema na inscrição via Internet
motivada por falhas de comunicação, falta de energia elétrica, congestionamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a
transferência de dados.
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4.2.10. Não haverá inscrição condicional ou extemporânea nem inscrição por correspondência.
4.2.11. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento da ficha de
inscrição, não sendo permitido pedido de retificação após o encerramento do prazo das
inscrições.
4.2.12. O valor pago a título de inscrição não será devolvido em qualquer hipótese.
4.2.13. O candidato deverá verificar através do site do IBAM (www.ibam-concursos.org.br), ou no
mural da Prefeitura de Caçador, as informações sobre a data da prova, horário e local de
realização da mesma ou pelos telefones (0XX47) 3041-6262.
5. PROCESSO SELETIVO
5.1. Provas
5.1.1. As provas escritas serão eliminatórias e classificatórias, e se constituirão de questões
objetivas de múltipla escolha, conforme descrito nos Anexos II e III deste Edital.
5.1.2. Cada prova escrita valerá 100 (cem) pontos.
5.1.3. Nas provas escritas eliminatórias, serão considerados habilitados os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior ao limite mínimo estabelecido no Anexo II deste Edital.
5.1.4. O conteúdo das questões variará de acordo com o grau de escolaridade exigido para o
preenchimento do cargo ao qual o candidato concorrer.
5.1.5. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada destas provas.
5.2. Realização das Provas
5.2.1. As provas escritas serão realizadas no dia 25 de julho de 2010, às 9h da manhã, e terão a
duração máxima de três horas para todos os cargos.
5.2.2. O local da realização das provas constará do cartão de identificação/confirmação de
inscrição que estará disponível para impressão via Internet no site do IBAM (www.ibamconcursos.org.br) e que também será enviado via postal.
5.2.3. O local da realização das provas, além de ser divulgado no site do IBAM, (www.ibamconcursos.org.br), constará do cartão de confirmação de inscrição.
5.2.4. Só será permitido o ingresso dos candidatos nos locais de prova até o horário estabelecido.
5.2.5. O candidato que chegar após o horário estabelecido não poderá ingressar no local de
prova, ficando, automaticamente, excluído do Concurso.
5.2.6. Para evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos compareçam aos locais de prova 30
(trinta) minutos antes do horário previsto para o início de sua realização.
5.2.7. O candidato deverá comparecer aos locais de prova munido do cartão de confirmação de
inscrição e documento original de identidade sempre oficial e com fotografia e 2 (duas) canetas
esferográficas de tinta azul ou preta.
5.2.8. Serão considerados documentos de identidade: Cédula Oficial de Identidade (RG); Carteira
expedida por Órgão ou Conselho de Classe (CREA, CRA etc.); Carteira de Trabalho e
Previdência Social; Certificado de Reservista; Carteira de Motorista com foto e Passaporte.
5.2.9. O candidato, ao ingressar no local de realização da prova, deverá obrigatoriamente
manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo as
campainhas de celular e os sinais de alarme. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos
tais como bip, telefone celular, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica,
notebook, calculadora, palm-top, relógio digital com receptor, entre outros, incorrerá na exclusão
do candidato do certame, podendo a organização do Concurso vetar o ingresso do candidato com
outros aparelhos além dos anteriormente citados.
5.2.10. Nos locais de prova poderá haver rastreamento eletrônico.
5.2.11. Os candidatos só poderão sair do local de realização do certame após 01 (uma) hora do
início da prova, podendo levar o caderno de provas.
5.2.12. Os 3 (três) últimos candidatos a terminar as provas só poderão deixar o local juntos.
5.2.13. A Comissão de Concurso Público poderá, justificadamente, sanar casos omissos e
interpretar as normas previstas no item 5 e seus desdobramentos, desde que com a finalidade de
preservar o bom andamento do Concurso.
6. RECURSOS E REVISÕES
6.1. Aos candidatos serão assegurados recursos em todas as etapas do Concurso.
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6.2. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer das etapas do Concurso poderá interpor
recurso, mediante requerimento individual, desde que:
a) seja dirigido à Comissão de Concurso Público, de acordo com o formulário modelo constante
do Anexo IV deste Edital;
b) seja entregue no Protocolo da Prefeitura, situada à Avenida Santa Catarina, nº 195 - Centro,
no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados do ato que motivou a reclamação;
c) constem obrigatoriamente do recurso nome completo do candidato, número da inscrição, cargo
ao qual se candidatou, fundamentação clara e ampla dos motivos, e, no caso de recursos contra
questões ou gabaritos, a bibliografia pesquisada. O referido recurso deverá ser devidamente
firmado pelo candidato em todas as folhas.
d) seja apresentado datilografado ou digitado, devendo ser um formulário para cada questão
recorrida, no caso de recursos contra questões, conforme modelo constante do Anexo IV deste
Edital.
6.3. Será indeferido, liminarmente, o recurso que não atender os requisitos do item 6.2.
6.4. Não serão aceitos recursos interpostos por telegrama, fax, Internet ou outro meio que não
seja o especificado neste Edital.
6.5. Se do exame de recursos resultar anulação de questão, a pontuação correspondente será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
6.6. No caso de o gabarito da prova ser fornecido incorretamente por falha de digitação,
publicação ou outra, a questão não será anulada, procedendo-se à sua correção e publicação.
6.7. Será dada publicidade às decisões dos recursos.
7. RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
7.1. Considerar-se-á aprovado o candidato que, submetido ao processo seletivo descrito no item 5
do presente Edital, satisfizer todas as condições lá estabelecidas.
7.2. Em caso de igualdade de pontos na classificação, serão adotados, sucessivamente, os
seguintes critérios para o desempate dos candidatos:
a) para os cargos de Nível Superior:
1o) maior no de pontos na prova de Conhecimentos Técnico-Profissionais;
2o) maior no de pontos na prova de Legislação;
3º) maior no de pontos na prova de Português;
4º) maior idade.
7.2.1. Quando a igualdade de pontos na classificação envolver, pelo menos, 1 (um) candidato com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o desempate far-se-á considerando como primeiro
critério o mais idoso.
7.3. Apurada a classificação, esta será publicada, em ordem decrescente da pontuação.
7.4. Os candidatos aprovados passarão a constituir um cadastro de pessoal pelo período de
validade do Concurso, cabendo-lhes a responsabilidade de manter atualizado seu endereço para
fins de convocação sob pena de serem considerados desistentes.
7.5.Os gabaritos serão divulgados no dia seguinte ao da aplicação da prova, no site do IBAM
(www.ibam-concursos.org.br) e posteriormente nos meios de comunicação julgados convenientes
pela Comissão de Concurso Público de Caçador.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A classificação dos candidatos aprovados será feita em ordem decrescente dos pontos
obtidos.
8.2. A homologação do Concurso será feita por ato conjunto do Prefeito e do Presidente, mediante
a apresentação das listagens finais dos resultados do certame.
8.3. O Concurso terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua
homologação, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, por ato do Prefeito e do
Presidente.
8.4. Os candidatos aprovados e classificados no Concurso serão convocados para o exame
médico e para a comprovação dos requisitos exigidos nos itens 2.1 a 2.11 do presente Edital,
através dos meios de comunicação julgados convenientes pela Comissão de Concurso Público.
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8.4.1. Os exames médicos são eliminatórios, sendo excluídos do Concurso os candidatos que não
apresentarem aptidão física e/ou mental para o exercício do serviço público para o qual se
inscreveram, podendo a Fundação Municipal do Meio Ambiente solicitar exames específicos para
melhor avaliar as condições de saúde do candidato.
8.5. Os candidatos que não atenderem aos requisitos exigidos neste Edital serão
automaticamente eliminados do processo seletivo.
8.6. Será excluído do certame, por ato da Comissão de Concurso Público, o candidato que:
a) faltar a qualquer uma das fases do Concurso;
b) portar-se de maneira inadequada nos locais de realização das provas, de modo a prejudicar o
andamento normal do Concurso;
c) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato;
d) for apanhado em flagrante tentativa de burla, fraude ou falsificação na realização da prova, sem
prejuízo do indiciamento cabível;
e) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
f) deixar de atender qualquer dos requisitos exigidos neste Edital.
8.7. O presente Concurso objetiva o preenchimento de cargos, sob a égide do Regime Estatutário,
na forma da Lei Complementar Municipal no 56, de 20 de dezembro de 2004.
8.8. A inscrição do candidato implicará o conhecimento do presente Edital e do Regulamento de
Concurso Público, bem como o compromisso tácito de aceitar as condições do Concurso, tais
como se acham estabelecidas.
8.9. A aprovação em concurso público não gera direito à nomeação, a qual se dará, a exclusivo
critério da FUNDEMA, dentro do prazo de validade do Concurso em conformidade ao número de
vagas constantes do Anexo I deste Edital.
8.10. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar pelos jornais ou qualquer outro meio
de divulgação definido pela Comissão de Concurso Público a publicação de todos os atos e
editais relativos ao Concurso.
8.11. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, junto ao IBAM, até a publicação da
classificação final do Concurso Público, e junto ao Departamento de Recursos Humanos da
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Caçador, após a homologação do resultado do
Concurso Público, sendo de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da
não-atualização desta informação.
8.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público, competente
também para julgar, em decisão irrecorrível, quaisquer que sejam os recursos interpostos pelos
candidatos.
8.13. São partes integrantes deste Edital os Anexos I, II, III e IV que o acompanham.
8.14. As presentes normas obedecem às disposições contidas no Regulamento de Concurso
Público da Prefeitura de Caçador, aprovado pelo Decreto Municipal no 3.594, de 02 de outubro de
2006.
8.15. O presente Edital será publicado no diário oficial dos municípios no site
www.diariomunicipal.sc.gov.br, no site do IBAM, www.ibam-concursos.org.br e site da Prefeitura
Municipal de Caçador www.cacador.sc.gov.br.

Caçador, em 31 de maio de 2010.

ANDRÉ FRANCISCO CANALLE
Presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Caçador

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAÇADOR - SC
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 001/2010
ANEXO I

CÓDIGO DO
CARGO PARA
INSCRIÇÃO

CARGO

REQUISITOS
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO)

JORNADA
DE
TRABALHO
(HORAS
SEMANAIS)

VENCIMENTOBASE
(R$)

01

35

2.708,15

01

35

01

35

01

35

02

35

2.708,15

01

35

2.708,15

TOTAL
DE
VAGAS

NÍVEL SUPERIOR
301

Biólogo

302

Engenheiro Agrônomo

303

Engenheiro Civil

304

Engenheiro Florestal

305

Fiscal Ambiental

306

Médico Veterinário

Diploma de graduação em Biologia e registro no
órgão fiscalizador do exercício profissional em Santa
Catarina.
Diploma de graduação em Agronomia e registro no
CREA/SC.
Diploma de graduação em Engenharia Civil e
registro no CREA/SC.
Diploma de graduação em Engenharia Florestal e
registro no CREA/SC.
Diploma de graduação em qualquer área.
Diploma de graduação em Medicina Veterinária e
registro CRM/SC.

3.517,04
3.517,04
3.517,04

Os servidores públicos municipais de Caçador recebem a titulo de Vale Alimentação R$ 50,00, conforme Decreto 3843/2007 e
Cesta Básica de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto 2639/2009.
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAÇADOR
CONCURSO PÚBLICO 01/2010
ANEXO I – CONTINUAÇÃO
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
CARGO

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
•

•

•

•

•

•

BIÓLOGO

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

realizar pesquisas sobre as formas de vida, na natureza e em laboratório, efetuando estudos
e experiências com espécimes biológicos, bem como analisando origem, evolução, funções,
estrutura, distribuição, meio, semelhanças, e outros aspectos das diferentes formas de vida,
para conhecer as características, comportamento e outros dados importantes referentes aos
seres vivos, incrementando os conhecimentos científicos e descobrindo suas aplicações em
vários campos;
realizar pesquisas e experiências relativas ao tratamento de água e esgoto sanitário,
desenvolvendo processos novos ou aprimorados, por meio de testes de laboratório, físicos,
físico‐químicos e outros para determinar fórmulas, normas, métodos e procedimentos para o
tratamento de águas impuras e controlar a qualidade do manancial disponível ao tratamento;
examinar amostras de diferentes tipos de água e esgoto sanitário, analisando quantificando
suas características microbiológicas, para decidir o tratamento a ser aplicado, bem como
testar amostras extraídas de tanques, bombas, escoadouros e demais instalações
existentes numa estação de tratamento de água, para detectar possíveis focos de
contaminação microbiológica e assegurar que os índices de impureza da água se
mantenham abaixo dos limites tolerados;
colecionar diferentes espécimes, conservando‐os, identificando‐os e classificando‐os para
permitir estudo da evolução e das doenças das espécies e outras questões, bem como
cultivar plantas, criar animais e outras espécies vivas em laboratório, com fins
experimentais;
contribuir com a conservação das espécies de animais e plantas, analisando e estudando
suas aparências, sinais, hábitos e alterações de comportamento, analisando e anotando as
informações obtidas;
atuar com qualidade e responsabilidade em prol da conservação e manejo da
biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção,
biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos aspectos técnicos-científicos, quanto na
formulação de políticas e programas;
desenvolver reprodução, induzida ou natural, de espécies vegetais e animais, bem como
efetuar a seleção e reprodução de espécies nativas, através de estudos, pesquisas e
experiências, objetivando o povoamento dos rios, riachos e ribeirões da região;
elaborar e supervisionar o planejamento e execução de projetos de licenciamento ambiental,
avaliando impactos, riscos de contaminações, entre outros;
promover a melhoria e aperfeiçoamento das equipes profissionais e multiprofissionais,
subsidiando decisões e ações bem como, participando efetivamente dos processos de
planejamento e avaliação das mesmas.
receber e investigar denúncias relacionadas á vigilância de saúde humana, ambiental e
animal, emitindo laudos, acionando fiscais, Vigilância Sanitária e demais órgãos
competentes, a fim de assegurar a preservação do meio‐ambiente.
prestar informações, orientações e assistência técnica à população como um todo, bem
como a tratadores de animais, e produtores, visando proporcionar troca de conhecimentos,
divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias.
adotar e cumprir procedimentos e/ou instruções elaboradas pelos profissionais da equipe
técnica da Secretaria, Fundação ou Autarquia em que está lotado, referentes à sua área de
atuação, fornecendo subsídios para o planejamento e execução das Políticas de Promoção
e Prevenção em Saúde, bem como Políticas Ambientais.
fiscalizar áreas de potencial poder poluidor, visando a diminuição da contaminação
ambiental.
auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, coordenando e
executando programas, projetos e políticas sociais desenvolvidos pela administração
pública, direta, indireta, entidades e organizações populares do município.
articular informações, individualmente ou junto a profissionais de outras áreas e instituições
públicas ou privadas, preparando informes, laudos, pareceres e demais documentos, a fim
de possibilitar o entendimento global das ações referentes à suas descobertas científicas,
estudos e atribuição técnica, bem como auxiliar em futuras pesquisas.
colaborar com a formação e no aprimoramento de outros profissionais, supervisionando e
orientando ações, estágios e participando de programas de treinamento em serviço.
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras entidades públicas e/ou
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particulares, realizando estudos, exposições sobre situações e problemas identificados,
oferecendo sugestões, revisando, discutindo, trabalhos técnicos-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município.
atender às diversas unidades do Município sobre assuntos e exigências técnicas
representando, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que
está lotado, bem como constituir comissões, diretorias de associações e entidades de
classe.
realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
•

ENGENHEIRO
AGRÔNOMO

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

desempenhar as atividades abaixo descritas, referentes a 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; seus serviços afins e correlatos:
o
Supervisão, coordenação e orientação técnica;
o
Estudo, planejamento, projeto e especificação;
o
Estudo de viabilidade técnico-econômica;
o
Assistência, assessoria e consultoria;
o
Direção de obra e serviço técnico;
o
Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
o
Desempenho de cargo e função técnica;
o
Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica;
extensão;
o
Elaboração de orçamento;
o
Padronização, mensuração e controle de qualidade;
o
Execução de obra e serviço técnico;
o
Fiscalização de obra e serviço técnico;
o
Produção técnica e especializada;
o
Condução de trabalho técnico;
o
Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou
manutenção;
o
Execução de instalação, montagem e reparo;
o
Operação e manutenção de equipamento e instalação;
o
Execução de desenho técnico.
assessorar pessoas interessadas na produção de alimentos, orientando quanto à utilização
de técnicas adequadas a fim de viabilizar e garantir a produção e a manutenção do
processo produtivo;
emitir laudos técnicos sobre a derrubada e poda de árvores em vias públicas, praças,
parques e jardins, dentre outros, a fim de garantir a preservação ambiental do Município e a
segurança da população;
vistoriar e emitir parecer sobre lavouras e hortas localizadas no Município verificando
inclusive a adequação da utilização de agrotóxicos;
atuar em área de aterro sanitário e replantio;
emitir e assinar receituário agronômico;
fiscalizar empresas controladoras de pragas urbanas;
prestar assistência técnica e de extensão rural considerando a sustentabilidade e a inclusão
social dos agricultores familiares;
identificar, validar e transferir tecnologias apropriadas a setores diversificados da produção e
transformação de produtos agropecuários;
inserir os produtos vocacionados do município dentro da sistemática de cadeias produtivas;
executar outras atribuições afins.
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desempenhar as atividades abaixo descritas, referentes a edificações, estradas, pistas de
rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de
saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e
grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos:
o Supervisão, coordenação e orientação técnica;
o Estudo, planejamento, projeto e especificação;
o Estudo de viabilidade técnico-econômica;
o Assistência, assessoria e consultoria;
o Direção de obra e serviço técnico;
o Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
o Desempenho de cargo e função técnica;
o Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão;
o Elaboração de orçamento;
o Padronização, mensuração e controle de qualidade;
o Execução de obra e serviço técnico;
o Fiscalização de obra e serviço técnico;
o Produção técnica e especializada;
o Condução de trabalho técnico;
o Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
o Execução de instalação, montagem e reparo;
o Operação e manutenção de equipamento e instalação;

•

realizar estudos de viabilidade técnica de projetos, investigando e definindo metodologias de
execução, cronograma, desenvolvendo estudos ambientais, dimensionamento da obra, bem
como especificando equipamentos, materiais e serviços a serem utilizados, de modo a
assegurar a qualidade da obra dentro da legislação vigente.
analisar projetos de construções, loteamentos, desmembramentos, pedidos de construção,
reformas, paisagísticos, urbanísticos, sistemas de abastecimento de água, tratamento de
esgotos, entre outros, com o intuito de aprovar os mesmos, esclarecendo e orientando sobre
possíveis dúvidas com relação às obras públicas e particulares.
fiscalizar dados técnicos e operacionais em obras, analisando materiais aplicados,
medições, entre outros, bem como programando inspeções preventivas e corretivas, com o
intuito de conferir a compatibilidade da obra com o projeto e/ou memorial descritivo.
elaborar planos, programas e/ou projetos, identificando necessidades, coletando
informações, analisando dados, elaborando e definindo metodologias, diagnósticos,
técnicas, materiais, orçamentos, entre outros, de modo a buscar a aprovação junto aos
superiores e órgãos competentes.
elaborar planilha de orçamento com especificação de serviços e/ou materiais utilizados, bem
como suas respectivas quantidades, realizando levantamento de preços, a fim de subsidiar
com informações pertinentes a área de compras em licitações e/ou concorrências públicas,
observando as normas técnicas.
desenvolver projetos de pesquisa, realizando ou solicitando ensaios de produtos, métodos,
equipamentos e procedimentos, a fim de implementar tecnologias.
realizar estudos e análises de dados censitários e estudos demográficos, gerando
informações a serem utilizadas no desenvolvimento de projetos.
desenvolver cálculos e projetos hidráulicos, hidro-sanitários e de saneamento ambiental,
utilizando ferramentas de apoio como sistemas CAD, SIG, Modelagem Matemática de
Redes, entre outros.
realizar laudos, informes e/ou pareceres técnicos e outros, efetuando levantamento em
campo, inspecionando e coletando dados e fotos, conforme solicitação, de modo a avaliar
riscos e sugerir medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de
atividades em sua área.
acompanhar a execução de projetos, orientando as operações à medida que avançam as
obras, visando assegurar o cumprimento dos prazos e padrões de qualidade e segurança
preestabelecidos.Realizar medições, valendo‐se de dados obtidos em campo e através de
sistemas informatizados, para emitir parecer quanto a execução das obras realizadas.
vistoriar e/ou inspecionar documentos de projetos, no que tange a legalidade, verificando o
cumprimento das normas de licenciamento de atividades e construção e/ou das exigências

o Execução de desenho técnico.

•

ENGENHEIRO

•

CIVIL
•

•

•
•
•

•

•

•
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processuais.
analisar processos de licenciamento de estabelecimentos e atividades, de acordo com as
posturas municipais e legislação de uso do solo, integrando, sempre que possível, as
normas ambientais, tributárias e sanitárias.
elaborar mapas temáticos relacionados ao planejamento e gestão urbanos, incluindo mapas
de zoneamento urbanístico, uso do solo, evolução do parcelamento, equipamentos urbanos,
redes de infra‐estrutura, sistema viário, patrimônio público, áreas de risco e de interesse
ambiental, social, econômico e turístico, de modo a atender a demanda solicitada, fazendo
cumprir a legislação vigente.
organizar e manter a base de dados atualizada, inserindo informações acerca de cadastros
técnicos, imóveis, loteamentos, logradouros, estabelecimentos licenciados, obras públicas,
equipamentos urbanos, entre outros.
realizar levantamento e execução de projetos de organização e controle de circulação de
ruas, rodovias e outras vias de trânsito, sinalizando‐as adequadamente, a fim de permitir
perfeito fluxo de veículos e assegurar o máximo de segurança para motorista e pedestres.
estudar os fenômenos causadores de engarrafamento de trânsito, observando a direção e o
volume do mesmo nas diversas áreas da cidade e nas principais zonas de estrangulamento,
de modo a propor medidas de controle da situação.
participar de processos judiciais, representando o município através de informações e
documentos levantados previamente.
zelar pelos equipamentos e materiais postos sob sua guarda.
realizar outras atribuições de acordo com sua formação profissional.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
•

ENGENHEIRO
FLORESTAL

•

•

desempenhar as atividades abaixo descritas, referentes a engenharia rural; construções
para fins florestais e suas instalações complementares, silvimetria e inventário florestal;
melhoramento florestal; recursos naturais renováveis; ecologia, climatologia, defesa
sanitária florestal; produtos florestais, sua tecnologia e sua industrialização; edafologia;
processos de utilização de solo e de floresta; ordenamento e manejo florestal; mecanização
na floresta; implementos florestais; economia e crédito rural para fins florestais; seus
serviços afins e correlatos:
o Supervisão, coordenação e orientação técnica;
o Estudo, planejamento, projeto e especificação;
o Estudo de viabilidade técnico-econômica;
o Assistência, assessoria e consultoria;
o Direção de obra e serviço técnico;
o Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
o Desempenho de cargo e função técnica;
o Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica;
extensão;
o Elaboração de orçamento;
o Padronização, mensuração e controle de qualidade;
o Execução de obra e serviço técnico;
o Fiscalização de obra e serviço técnico;
o Produção técnica e especializada;
o Condução de trabalho técnico;
o Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou
manutenção;
o Execução de instalação, montagem e reparo;
o Operação e manutenção de equipamento e instalação;
o Execução de desenho técnico.
elaborar e supervisionar projetos referentes à preservação e expansão de áreas florestais e
recuperação da cobertura vegetal, estudando, pesquisando, analisando o tipo de vegetação
predominante, planejando, orientando e controlando técnicas de reprodução, cuidado e
exploração de vegetação florestal, para determinar novos métodos e sistemas de cultivo e
desenvolvimento para a silvicultura, ou melhorar os já existentes e contribuir com a proteção
contra erosão e as ações predatórias.
desenvolver e executar projetos para gerenciamento de recursos naturais renováveis e não
renováveis, como proteção da floresta Atlântica, criando unidades de conservação, planos
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•
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de manejo e dispositivos legais, bem como elaborando programas, planos e projetos para
identificação e proteção vegetal, despoluição de rios e proteção de recursos hídricos, uso
racional dos recursos minerais e outros, visando promover o desenvolvimento sustentável.
estabelecer o grau de correlação existente entre o comportamento das árvores e seu
meio‐ambiente, estudando o índice de crescimento das árvores e os seus cultivos em
diferentes condições, examinando e classificando diferentes espécies, composições de
solos, temperaturas e unidades relativas do ar em determinadas zonas.
preservar e desenvolver zonas verdes, organizando e controlando o reflorestamento e a
conservação de zonas de bosques e a exploração de viveiros de plantas, favorecendo seu
crescimento por meio da poda, desbastes e extirpação de árvores doentes e por outros
métodos.
planejar o plantio e o corte de árvores, observando a época apropriada e determinando as
técnicas mais propícias, para obter produção máxima e contínua.
identificar as diversas espécies de árvores, utilizando cálculos matemáticos na determinação
de altura, do diâmetro do tronco e da copa, da profundidade e disponibilidade das raízes,
para determinar a idade, duração de vida e condições de adaptação das espécies ao
meio‐ambiente.
analisar os efeitos das enfermidades, do corte, do fogo, do pastoreio e de outros fatores que
contribuem para a redução da cobertura florestal, fazendo observações e realizando
experiências, para desenvolver medidas de combate aos mesmos.
melhorar a germinação das plantas, examinando os efeitos da poda, baseando‐se no
rendimento observado, para determinar métodos e épocas mais favoráveis à execução da
mesma, realizando experiências e testes de laboratório ou de outro tipo.
elaborar e implantar projetos de preservação do meio ambiente, bem como analisar projetos
de loteamento, apontando o grau de comprometimento do meio ambiente local e sugerindo
alterações dos mesmos.
antecipar, quando possível, e solucionar problemas, executando atividades de orientação,
consultoria, medidas preventivas, recursos para otimizar soluções e outros, em relação às
atribuições compreendidas nas habilitações legais da profissão de engenheiro florestal.
dominar amplamente o fluxo das etapas executivas, orientando tecnicamente, atividades de
outros profissionais.
articular informações, juntamente com profissionais de outras áreas e instituições, públicas
ou privadas, preparando informes, atestados, laudos, pareceres e demais documentos, a fim
de possibilitar o entendimento global das ações referentes à suas descobertas científicas,
estudos e atribuições técnicas.
promover o desenvolvimento da equipe de trabalho, através da elaboração, orientação e
execução de programas, treinamentos, palestras, seminários, reuniões e outros, quando
necessário e/ou solicitado pela chefia imediata.
preparar informes e documentos referentes à sua formação técnica, a fim de possibilitar
subsídios para elaboração de ordens de serviços, portarias, pareceres e outros.
elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas,
fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação.
ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar,
realizando‐as em serviço, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos
recursos humanos em sua área de atuação.
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades
públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições
sobre situações e problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo
trabalhos técnico‐científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de
trabalho afetos ao Município, quando necessário e/ou solicitado pela chefia imediata;
realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional.

5

CARGO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAÇADOR
CONCURSO PÚBLICO 01/2010
ANEXO I – CONTINUAÇÃO
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
•
•

•

•
FISCAL
AMBIENTAL
•

•
•
•

•
•
•

CARGO

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
•
•
•
•
•

MÉDICO
VETERINÁRIO

fiscalizar as determinações estabelecidas pela legislação ambiental, em especial as da
Política Municipal do Meio Ambiente e as legislações vigentes (estaduais e federais);
fiscalizar e orientar as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da
saúde, investigando denúncias, levantando informações junto à comunidade, solicitando
documentação ao fiscalizado, investigando o processo produtivo desde a matéria prima até
a disposição final, acionando órgãos técnicos e competentes, coletando material para
análise e produtos irregulares, participando de operações especiais e tomando providências
para minimizar impactos de acidentes ambientais;
vistoriar locais, atividade e obras, verificando documentação do vistoriado, informações do
processo administrativo, dados geográficos e cartográficos, existência de irregularidade
ambientais, e avaliando o impacto da atividade, visando contribuir com o cumprimento das
exigências legais e técnicas;
fiscalizar, autuar, embargar, notificar, aplicar multas, apreender equipamentos, instrumentos,
materiais, produtos, animais, interditar estabelecimentos e aplicar demais sanções legais
nos casos de construções, obras e outras atividades irregulares, não licenciadas ou
realizadas em desacordo com a legislação ou em desconformidade com as próprias
licenças, cientificando seus superiores imediatos sobre decisões tomadas e sua atuação
através de relatórios;
identificar e classificar fontes de poluição existentes no Município, propondo e executando
medidas que conduzam ao controle eficaz de efluentes, visitando periodicamente os
parques industriais;
contribuir com a conscientização da população acerca da preservação do meio ambiente e
importância da saúde, dando orientações e promovendo educação ambiental;
participar de treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento, buscando o
desenvolvimento qualitativo em sua área de atuação;
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, outras entidades
públicas e/ou particulares, oferecendo sugestões para fins de formulação de diretrizes,
planos e programas de trabalho afetos ao Município;
representar, quando designado, a Secretaria Municipal, Fundação ou Autarquia em que está
lotado;
realizar outras atribuições compatíveis com às acima descritas, conforme demanda e a
critério de seu superior imediato;
atender ao público/comunidade em geral, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer
dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.

•
•
•
•
•
•
•

proceder ao controle das zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação
epidemiológica e pesquisas para possibilitar a profilaxia de doenças;
participar da elaboração e coordenação de programas de combate e controle de vetores,
roedores e raiva animal;
realizar a inspeção de produtos de origem animal e vegetal, visualmente e com base em
resultados de análises laboratoriais;
fiscalizar e autuar nos casos de infração, processamento e na industrialização de produtos
de origem vegetal e animal;
coordenar, orientar e fiscalizar as operações de abate nos matadouros (suínos, bovinos,
caprinos, ovinos, aves);
fazer exame clínico nos lotes a serem abatidos na fase “ante-mortem” e exigir os respectivos
documentos sanitários;
inspecionar todos os produtos para consumo humano dentro do matadouro na fase “pósmortem” (carcaças e vísceras);
coordenar a equipe responsável pela inspeção e fiscalização das operações de abate nos
matadouros;
fazer cumprir fielmente o Regulamento Sanitário nos matadouros, entrepostos de carnes,
pescados, fábrica de lacticínios, embutidos etc;
vistoriar áreas destinadas a construções de indústrias de produtos alimentícios;
solicitar, periodicamente, exames microbiológicos e/ou físico-químico da água servida e
produtos alimentícios em iguais intervalos de tempo, avaliando os resultados;
solicitar exames bromatológicos dos produtos a serem consumidos avaliando os resultados;
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analisar e coordenar os produtos reprovados para consumo humano, dando o destino
adequado;
determinar que sejam rigorosamente cumpridos o horário de descanso, jejum e dieta hídrica
para os lotes de animais a serem abatidos, bem como início do horário de abate;
solicitar, periodicamente, a carteira de saúde dos servidores que realizam inspeção animal,
bem como dos funcionários dos estabelecimentos que produzem produtos de origem
animal;
utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;
realizar outras atribuições afins.
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ANEXO III

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS



NÍVEL SUPERIOR

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS COM NÚCLEO COMUM
Português para todos os cargos de Nível Superior
1. Interpretação de textos. 2. Variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua. 4.
Classes de palavras - flexões e emprego de: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. 5. Regência
nominal e verbal. Crase. 6.Concordância nominal e verbal. 7. Processos de coordenação e
subordinação (valores semânticos). 8. Estrutura do período e da oração: aspectos sintáticos e
semânticos. 9. Ortografia. 10. Pontuação. 11. Acentuação gráfica 12. Estrutura e formação das
palavras.
.
Legislação Constitucional e Legislação Municipal para todos os cargos de Nível Superior.
1. O Município e a Federação. O conceito de interesse local. A organização do Município. 2. A
Administração Pública na Constituição Federal. 3. A Lei Orgânica Municipal. Conteúdo, competência e
limitações. 4. O Poder Legislativo e sua competência. A Câmara Municipal. 5. O Poder Executivo. A
responsabilidade do Poder Executivo. 6. Os servidores públicos: normas constitucionais e legais. 7. Lei
Complementar 151/2009.
 NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS OBJETIVAS DE CONHECIMENTO TÉCNICO
PROFISSIONAL
BIÓLOGO
1. Legislação: Código Florestal (Lei Federal Nº 4.771 de 1965); Política Nacional de Meio Ambiente
(Lei Federal Nº 6.938 de 1981); Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal Nº 9.433 de 1997);
Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal Nº 9.605 de 1998); Política Nacional de Educação Ambiental
(Lei Federal Nº 9.795 de 1999) e Decreto Federal Nº 4.281 de 2002; Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (Lei Federal Nº 9.985 de 2000); Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº
11.455 de 2007); Resolução CONAMA Nº 357 de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de
água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento e estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes. Política Estadual de Educação Ambiental (Lei Estadual Nº 13.558 de 2005).
2. Virologia, Bacteriologia e Micologia. 3. Biologia Molecular e Citologia ou Biologia Celular. 4.
Imunologia. 5. Fundamentos de Ecologia. 6. Noções básicas de Licenciamento Ambiental. 8. Noções
básicas de Meio Ambiente e Saúde. 9. Impactos ambientais das atividades humanas, no solo, ar e
água. 10. Conservação ambiental. 11. Disposição de resíduos, separação, reciclagem, destino e
prevenção 12. Meio Ambiente nas Constituições Federal e Estadual. 13.
Gestão Ambiental Pública. 14. Agenda 21. 15. Princípios e conceitos do Desenvolvimento Sustentável.
16. Temas ambientais: ar, água, solo, florestas, resíduos, mudanças climáticas e biodiversidade.

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
1.Adubação e nutrição vegetal: dinâmica do solo; absorção e produção; matéria orgânica;
microbiologia do solo; macro e micronutrientes e suas relações; estado nutricional da planta. 2. Manejo
e conservação de solos: rotação de culturas; policultivos; adubação verde; consórcios;. plantas
companheiras e indicadoras; . controle de plantas espontâneas; irrigação e drenagem. 3. .Manejo da
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produção vegetal: sementes e mudas; viveiros; práticas de condução de plantas; controle de insetos e
doenças; plantas medicinais. 4. Princípios de produção agroecológica: insumos de baixo impacto;
homeopatia vegetal e animal; agricultura ecológica; trofobiose. 5. Agricultura urbana e paisagismo:
conceitos e princípios; condução da produção em pequenos espaços; 6. Gestão e organização da
produção: gestão de resíduos; políticas públicas; agroindústrias. 7. Comercialização: organização da
cadeia produtiva familiar; certificação. 8. Produção animal.

ENGENHEIRO CIVIL
1.Drenagem Urbana: Determinação de vazão de projeto para os sistemas de drenagem como:
sarjetas, galerias de águas pluviais e bueiros; 2. Práticas de conservação e de recuperação de áreas
inundáveis. 3. Sistemas de Abastecimento de Água: 4.Manutenção de redes de distribuição de água;
projetar ampliações e melhorias nos sistemas de abastecimento de água. 5. Sistemas de Esgotamento
de Esgoto: projeto de sistemas individuais de tratamento de esgotos (tanque séptico, filtro anaeróbio,
vala de infiltração e sumidouro);. 6. Resíduos Sólidos: noções de resíduos sólidos, quanto à origem e
classificação segundo a NBR 10004/2004 (classe I e II); 7. Serviços de limpeza urbana: varrição e
capina de vias públicas, acondicionamento e transporte de resíduos; formas de tratamento:
reciclagem, aterro sanitário e compostagem. 8. Compreensão dos sistemas de tratamento
convencionais de tratamento de água (correção de pH, coagulação, floculação, filtração, desinfecção e
fluoretação); 9. Sistemas de tratamento de esgotos coletivos aeróbios e anaeróbios; 10. Projeto de
ampliações e melhorias nos sistemas de tratamento de esgotos. 11. Prestação de assistência técnicogerencial à administração pública; 12. Emissão de laudos e pareceres; 13. Fiscalização e
responsabilização de obras em andamento; 14. Termos de referências para contratação de serviços,
projetos e equipamentos; 15. Análise de projetos.

ENGENHEIRO FLORESTAL
1. Sistema Nacional do Meio Ambiente - Lei Federal 6.938/81; 2. Sistema de Gestão Ambiental - ISO
14.001/4; 3. Legislação Florestal - Lei Federal 4.771/65 e alterações; 4. Legislação Ambiental - Lei
Federal 9.605/98 e Lei Estadual (SC) 14.675/09; 5. Sementes e Viveiros Florestais; 6.
Reflorestamento; 7. Silvicultura Urbana; 8. Proteção Florestal; 9. Extensão Florestal; 10. Economia
Florestal; 11. Recuperação de Áreas Degradadas; 12. Legislação Profissional (Lei 5194/66).

FISCAL AMBIENTAL
1.Legislação Federal: Código Florestal (Lei Federal Nº 4.771 de 1965) e alterações. Parcelamento do
Solo Urbano (Lei Federal 6.766 de 1979). Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal Nº 6.938 de
1981). Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal Nº 9.433 de 1997). Lei de Crimes
Ambientais (Lei Federal Nº 9.605 de 1998) e alterações. Política Nacional de Educação Ambiental (Lei
Federal Nº 9.795 de 1999). Decreto Federal Nº 3.179 de 1999, que dispõe sobre a especificação das
sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (Lei Federal Nº 9.985 de 2000) e alterações. Instituição da Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental – TCFA (Lei Federal Nº 10.165 de 2000). Estatuto das Cidades (Lei Federal
10.257 de 2001). 2. Resoluções Federais: Resolução CONAMA Nº 001 de 1986 – Critérios básicos e
diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Resolução CONAMA Nº 237 de 1997.
Regulamenta aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional do Meio
Ambiente. Resolução CONAMA Nº 303 de 2002. Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de
Áreas de Preservação Permanente. Resolução CONAMA N° 307 de 2002 – Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Resolução CONAMA Nº 308
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de 2002. Licenciamento Ambiental de sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos
gerados em municípios de pequeno porte. Resolução CONAMA Nº 357 de 2005. Dispõe sobre a
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento e estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes. Resolução CONAMA Nº 369 de 2006. Dispõe sobre
os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente. 3.
Resoluções Estaduais: RESOLUÇÃO CONSEMA N.º 001/2006. Aprova a Listagem das Atividades
Consideradas Potencialmente Causadoras de Degradação Ambiental passíveis de licenciamento
ambiental pela Fundação do Meio Ambiente – FATMA e a indicação do competente estudo ambiental
para fins de licenciamento. RESOLUÇÃO CONSEMA N.º 02/2006. Define as atividades de impacto
local para fins do exercício da competência do licenciamento ambiental municipal, bem como os
critérios necessários para o licenciamento municipal. 4. Noções de segurança individual e coletiva.. 5.
Noções de primeiros socorros. 6. Noções básicas de Licenciamento Ambiental. 7. Noções básicas de
Meio Ambiente e Saúde. 8. Impactos ambientais das atividades humanas, no solo, ar e água. 9.
Estudo de Impacto Ambiental. 10. Conservação ambiental. 11. Disposição de resíduos, separação,
reciclagem, destino e prevenção. 12. Transporte de cargas perigosas. 13. Recursos florestais. 14.
Infrações ambientais e penalidades. 15. Meio Ambiente nas Constituições Federal e Estadual.

MÉDICO VETERINÁRIO
1- Fundamentos teóricos do bem-estar animal. 2- Diretrizes gerais para a Erradicação e a Prevenção
da Febre Aftosa. 3- Raiva: principais características do vírus da raiva, patogenia, epidemiologia,
sintomatologia em humanos, cães, gatos e bovinos, medidas básicas de biossegurança, colheita e
envio das amostras para diagnóstico laboratorial. 4- Produtos veterinários: medidas e orientações para
o uso responsável. 5 - Vigilância ambiental e saúde: epidemiologia ambiental, avaliação e
gerenciamento de risco, indicadores de saúde e ambiente, sistemas de informação de vigilância
ambiental em saúde, conceitos em vigilância ambiental em saúde. 6- Controle de roedores: biologia e
comportamento de roedores sinantrópicos, problemas causados por roedores à população e à
economia, manejo integrado de roedores urbanos, medidas de segurança no uso de raticidas, a
toxicidade dos raticidas e medidas preventivas para o controle de roedores. 7- Biossegurança em
ambientes veterinários. 8 - Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009 - Código Estadual do Meio Ambiente
8- Boas práticas no abastecimento de água: procedimentos para a minimização de riscos à saúde. 9 –
Leishmaniose: tipos, transmissão, sintomas e prevenção.
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QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO
Questões Anuladas Nível Superior
ENGENHEIRO FLORESTAL – Questão 04
MEDICO VETERINÁRIO – Questão 07

Nº. da Questão

Status dos Recursos

32 (NC)

INDEFERIDO

07 (CTP)

INDEFERIDO

07 (CTP)

INDEFERIDO

28 (NC)

INDEFERIDO

04 (CTP)

DEFERIDO

06, 19 (CTP)

INDEFERIDO

02, 06 (CTP)

INDEFERIDO

04 (CTP)

DEFERIDO

01, 06 (CTP)

INDEFERIDO

6 (CTP), 38 (NC)

INDEFERIDO

Cristine Arnhold

19 (CTP)

INDEFERIDO

Gustavo Kucher Furlin

38 (NC)

INDEFERIDO

Larissa Maria Mendes

26 (NC)

INDEFERIDO

Candidatos Requerentes
NÍVEL SUPERIOR
Biólogo
Elis Regina Mazzurana
Engenheiro Agrônomo
Álvaro Ademir Fauth
Deonir Antonio Dallazem

Engenheiro Florestal
Graciele Barbieri

Keila Caroline Dalle Laste
Manoel Ricardo Jungles
Fiscal Ambiental
André Berti

CTP = Conhecimentos Técnico-profissionais
NC = Núcleo Comum
* Questão anulada gera ponto para todos os candidatos, de acordo com o item 6 do Edital
01/2010.
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Medico Veterinário
Amanda de Almeida Kirschner
Cristóvão Câmara Pereira
Luciane Forlin Pereira

07 (CTP)

DEFERIDO

6, 8, 11, 15 (CTP), 32 (NC)

INDEFERIDO

36, 38 (NC)

INDEFERIDO

06 (CTP)

INDEFERIDO

07 (CTP)

DEFERIDO

Rafael Zardo

12/08/2010

CTP = Conhecimentos Técnico-profissionais
NC = Núcleo Comum
* Questão anulada gera ponto para todos os candidatos, de acordo com o item 6 do Edital
01/2010.

