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ESTADO DE PERNAMBUCO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA 

MANUAL DO CANDIDATO – EDITAL001/2017 

4º ADITIVO 

 
O MUNICÍPIO DE ALIANÇA, ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito público 

interno, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Xisto Lourenço de Freitas Neto, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o 4º ADITIVO ao EDITAL 001/20017 DO CONCURSO 

PÚBLICO que passam a integrar o presente EDITAL, conforme segue: 

Artigo 1º Fica retificado o ANEXO III CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS 

OBJETIVAS para o cargo – TÉCNICO AGRÍCOLA: 

Onde se lê: 

Prestar assistência técnica e extensão rural e pesqueira para agricultores/as familiares, pescadores/as,  

aquicultores/as  e  povos/comunidades tradicionais tendo como princípio a sustentabilidade social, 

econômica e ambiental; fazer o planejamento mensal de trabalho de sua responsabilidade e realizar as 

atividades planejadas; emitir laudos de supervisão de rural, pareceres e relatórios técnicos; promover e 

executar as políticas públicas relacionadas; elaborar diagnósticos de Unidades de Produção Familiar; 

planejar e realizar visitas técnicas, reuniões e palestras, utilizando metodologias de extensão rural 

participativa; monitorar e avaliar, os resultados das atividades, programas e projetos da área; propor 

políticas públicas nos espaços e eventos realizados no território ou município. 

Leia-se: 

Métodos de conservação dos solos e água (solos, plantas, adubação, correção de solo, fitotecnia e 

administração rural); Práticas de conservação do solo e da água; Práticas de manejo do solo referentes a: 

cobertura do solo, rotação de culturas, cultivos convencional, mínimo e direto; Adubação verde; 

Reflorestamento de espécies nativas e exóticas, implantação e manejo; Noções gerais de meio ambiente; 

Desenvolvimento sustentável; Agroecologia; Propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos; Uso de 

corretivos e fertilizantes; Métodos de propagação, plantio, preparo do solo, tratos culturais, colheita, 

póscolheita e comercialização das culturas do milho, feijão de corda, mandioca e batata doce e cana de 

açúcar; Fruticultura; Olericultura; Principais pragas e doenças das plantas cultivadas e seu controle; 

Noções sobre irrigação e drenagem; Tratores, máquinas e implementos agrícolas: seleção, técnicas de 

operação e manutenção; cálculo da capacidade operacional; preparo do solo, aplicação de fertilizantes e 

corretivos, semeadura e plantio; Planejamento agropecuário; Economia e administração rural; Noções 

sobre comunicação e extensão rural; Aspectos socioeconômicos das culturas e criações; características das 

principais escolas; Noções de hidrologia, irrigação, drenagem; Principais pragas e doenças das plantas 

cultivadas e seu controle; Aspectos referentes a criação e o devido manejo de raças de: Bovino de corte e 

leite, suinocultura, avicultura, ovinocultura, apicultura e piscicultura. Agrotóxicos: noções básicas sobre 

uso e aplicação corretos; destino final de embalagens vazias; Sistema de Posicionamento Global (GPS): 

princípio de funcionamento, precisão, uso de equipamento receptor. 

Artigo 2º - Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital 001/2017 e suas 

alterações.  

Aliança PE, 08 de janeiro de 2018.  

Xisto Lourenço de Freitas Neto  

Prefeito Municipal 


