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ANEXO I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Publicação do Edital  31/08/16 

Publicação dos Anexos II ao VI 12/09/16 

Período de Inscrições (exclusivamente via internet) 19/09 a 17/10/16 

Período para solicitação de isenção de Taxa de Inscrição 19 a 25/09/16 

Divulgação de resultado de solicitação de isenção de Taxa de Inscrição 06/10/16 

Interposição de recursos dos pedidos de isenção do valor da inscrição 06 e 07/10/16 

Resultado dos recursos de pedido de isenção 10/10/16 

Data limite para pagamento do valor de Inscrição 18/10/16 

Divulgação da homologação preliminar das inscrições 24/10/16 

Interposição de recursos da homologação preliminar das inscrições 24 e 25/10/16 

Resultado dos recursos das inscrições 

Publicação das inscrições homologadas após recursos 
28/10/16 

Publicação dos locais e horário da Prova Objetiva 02/12/16 

Aplicação da Prova Objetiva - (tarde) 11/12/16 

Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva 12/12/16 

Interposição de recursos relativos ao gabarito preliminar 12/12 e 13/12/16 

Divulgação do resultado dos recursos e do gabarito definitivo 

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova (pontuação) 
05/01/17 

Interposição de recursos da pontuação 05 e 06/01/17 

Resultado dos recursos de pontuação e divulgação do Resultado Final da Prova 

Publicação da convocação para verificação da veracidade da autodeclaração 
13/01/17 

Verificação da veracidade da autodeclaração étnico-racial 21 e 22/01/17 

Publicação do resultado preliminar da verificação da veracidade da autodeclaração 23/01/17 

Interposição dos recursos referentes à verificação da veracidade da autodeclaração 23 e 24/01/17 

Resultado dos recursos da verificação da veracidade da autodeclaração 

Publicação do resultado definitivo da verificação da veracidade da Autodeclaração 

Divulgação do Resultado Final 

30/01/17 
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ANEXO II – QUADRO DE VAGAS  

CARGO DE NÍVEL D 

CARGO 
CÓD. 
VAGA 

CAMPUS 
Nº DE 

VAGAS 
REGIME DE 
TRABALHO 

REQUISITOS 

Técnico em 
Agropecuária 

1 Rolante 1 
40h 

> Curso de Ensino Médio Profissionalizante em 

Agropecuária ou Ensino Médio Completo + 

Curso Técnico em Agropecuária 

> Registro no Conselho competente 2 Vacaria 1 

CARGO DE NÍVEL E 

Arquivista 3 
Reitoria (Bento 
Gonçalves) 

1 40h > Curso Superior em Arquivologia 

Médico/Área: 
Clínica 

4 Erechim 1 20h 
> Curso Superior em Medicina  

> Registro no Conselho competente 

Médico Veterinário  5 Bento Gonçalves 1 40h 
> Curso Superior em Medicina Veterinária 

> Registro no Conselho competente 
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ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA 

 

LEGISLAÇÃO (Comum a todos os cargos): 

Lei 8.112/1990. Lei 9.784/1999. Lei 11.091/2005. Lei 11.892/2008.  Código de 

Ética do Servidor Público - Decreto nº 1.171/1994. Estatuto do IFRS. Regimento 

do IFRS. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Lei 8.112/1990: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm  

Lei 9.784/1999: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm 

Lei 11.091/2005: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2005/lei/l11091.htm  

Lei 11.892/2008: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/lei/l11892.htm  

Código de Ética do Servidor Público- Decreto 1.171/1994: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm  

Estatuto e Regimento do IFRS: 

http://ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=220&sub=2270  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm
http://ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=220&sub=2270
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CARGO: ARQUIVISTA – NÍVEL E 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Arquivologia: conceito, evolução e histórico. Gerenciamento da informação e 

gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais: Diagnóstico; 

Arquivos correntes e intermediários; Protocolos; Avaliação de documentos. 

Tipologias documentais e suportes físicos. Avaliação e Seleção de Documentos: 

conceitos, objetivos, políticas, procedimentos, instrumentos de destinação, 

legislação, aplicabilidades. Tecnologias Aplicadas aos Arquivos: processos 

reprográficos, microfilmagem, digitalização, aplicabilidades. GED E SGBD: 

definições, gestão, método e descrição, preservação digital, aplicabilidades. 

Arquivos Permanentes: conceito, objetivos, atividades, políticas e programas de 

descrição, instrumentos de descrição. Políticas Públicas dos Arquivos 

Permanentes: ações culturais e educativas. Legislação em Arquivos: Normas 

Arquivísticas, legislação brasileira, regulamentação profissional. Conservação e 

Preservação de Acervos Arquivísticos: conservação preventiva de documentos, 

procedimentos e técnicas de restauro, políticas de preservação e conservação de 

documentos de arquivo. Políticas e Sistemas de Arquivos: definições, 

organização, Sistema Nacional de Arquivos, estrutura, políticas nacionais.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. 

Rio de Janeiro, RJ : Arquivo Nacional, 2005. 230 p. 

BARTALO, Linete ; MORENO, Nádina Aparecida, (org). Gestão em arquivologia 

: abordagens múltiplas. Londrina : EDUEL, 2008. 187 p. 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes : tratamento documental. 

4.ed. - Rio de Janeiro, RJ : ed. FGV, 2006. 318 p. 

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula O Acesso A 

Informações Previsto no Inciso Xxxiii do Art. 5o, no Inciso Ii do § 3o do Art. 

37 e no § 2o do Art. 216 da Constituição Federal; Altera A Lei no 8.112, de 11 

de Dezembro de 1990; Revoga A Lei no 11.111, de 5 de Maio de 2005, e 

Dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de Janeiro de 1991; e Dá Outras 

Providências.. Brasília, DF, Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. 

Acesso em: 12 set. 2016. 

BRASIL. Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991. Dispõe Sobre A Política 

Nacional de Arquivos Públicos e Privados e Dá Outras Providências. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8159.htm>. Acesso em: 

12 set. 2016. 
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CASTANHO, Denise Molon ; GARCIA,  Olga Maria Correa ; SILVA, Rosani 

Beatriz Pivetta da . Arranjo e descrição de documentos arquivísticos. Santa 

Maria : Ed. da Universidade Federal de Minas Gerais, 2006. 136 p. 

CBO – Classificação Brasileira de Ocupações. Disponível em: 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/ResultadoFamiliaCaract

eristicas.jsf  

LOPES, Luís Carlos. A nova arquivística na modernização administrativa. 3. 

ed. – Brasília, DF : annabel lee, c2013. 398 p. 

PAES, Marilena Leite. Arquivo : teoria e pratica - 3.ed. rev. amp. - Rio de Janeiro, 

RJ : Ed. FGV, 1997. 225 p. 

SANTOS, Vanderlei Batista dos. Gestão de documentos eletrônicos : uma 

visão arquivística. - 1. ed. - Brasilia : ABARQ, 2002. 140 p. 

SCHELLENBERG, Theodore Roosenvelt. Arquivos modernos. - 6.ed. - Rio de 

Janeiro, RJ : Ed. FGV, 2006.  386 p.  

  

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/ResultadoFamiliaCaracteristicas.jsf
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/ResultadoFamiliaCaracteristicas.jsf
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ÁREA: MÉDICO – ÁREA CLÍNICA – NÍVEL E 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Emergências Médicas: Parada cardio-respiratória, insuficiência respiratória aguda, 

choques, hemorragia digestiva alta e baixa, queimaduras graves, afogamentos, 

intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais peçonhentos. 

Clínica Cirúrgica: Choque. Queimaduras. Principais fraturas. Torções. Luxações. 

Traumatismos. Lesões traumáticas do crânio, coluna vertebral, tórax, abdome e 

dos membros. Apendicite e hérnias abdominais. Oclusão intestinal. Abdome 

agudo. Medicina Interna - Doenças infecciosas e parasitárias - etiologia, 

epidemiologia, diagnóstico, formas clínicas, profilaxia e tratamento das seguintes 

entidades nosológicas: a) Doenças causadas por vírus: Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA). Doenças respiratórias agudas. Influenza. 

Pneumonia primária atípica. Rubéola. Sarampo. Herpes Simples. Varicela. 

Herpes Zoster. Poliomielite. Echo-vírus. Coxsackie. Caxumba. Raiva. Hepatites 

por vírus. Arboviroses (Dengue, Chikungunya, Febre amarela, Zika,...). 

Linfogranuloma venéreo; b) Doenças produzidas por bactérias: Infecções 

estreptocócicas. Febre Reumática. Febre Maculosa. Endocardites bacterianas. 

Estafilococcias. Pneumonias bacterianas. Tuberculose pulmonar. Lepra. Difteria. 

Shigelose. Febre Tifóide. Brucelose. Tétano. Cólera. Uretrites gonocócicas. 

Meningites. Cancro mole. Granuloma Inguinal. Listeriose; c) Doenças produzidas 

por Riquétsias: Riquetsioses. Febre Q; d) Doenças causadas por protozoários: 

Doença de Chagas. Amebíase. Malária. Leishmaniose tegumentar e visceral. 

Toxoplasmose; e) Doenças causadas por fungos: Micoses cutâneas. 

Blastomicose sulamericana; f) Doenças causadas por Espiroquetídeos: 

Leptospirose. Sífilis; g) Doenças causadas por vermes e outros agentes: 

Ancilostomíase. Ascaridíase. Oxiuríase. Giardíase. Tricuríase. Teníase. 

Cisticercose. Estrongiloidíase. Filariose; h) Febre de origem indeterminada, 

septicemia. Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas 

com e sem sinais de localização, convulsões, epilepsia, infecções do sistema 

nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia gravis, doença de 

Parkinson, demência e depressão. Doenças Endócrino-Metabólicas e Distúrbios 

Hidroeletrolíticos e Ácidos-Básicos: distúrbios hipotálamo-hipofisários, distúrbios 

da tireóide, do córtex e medula da supra-renal, diabete melito tipo I e II, 

desidratação hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e alcalose 

metabólicas e respiratórias, desnutrição, hiper e hiponatremia, hiper e 

hipocalcemia, hiper e hipomagnesemia. Doenças do Aparelho Respiratório: 

doenças das vias aéreas superiores, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

pneumonias, tuberculose, doenças da pleura, sarcoidose, câncer de pulmão, 

tromboembolia pulmonar, doenças pulmonares ocupacionais. Doenças do 

Sistema Cardiovascular: arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, corpulmonale, 

miocardiopatia dilatada, endocardite infecciosa e pericardites, hipertensão arterial 

sistêmica, dislipidemias, doença isquêmica coronariana. Doenças Renais e do 
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Trato-urinário: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, nefrolitíase, 

infecções urinária alta e baixa. Distúrbios Reumatológicos: artrite reumatóide, 

lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, gota, artrite séptica, dermatomiosite, 

osteoporose. Desordens do Sistema Gastrointestinal: esofagites e câncer do 

esôfago, úlcera péptica, câncer gástrico, pancreático e colônico, colite ulcerativa, 

doença de Crohn, apendicite aguda, pancreatites, obstrução intestinal, hepatites, 

cirrose hepática, doença diverticular do cólon. Doenças Hematológicas: anemias, 

leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. Saúde Pública: Sistema Único de 

Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90), que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. a organização e o 

funcionamento dos serviços e 8.142/90, dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Normas e portarias 

atuais. Constituição Federal de 1988 (seção II - Da Saúde). Norma Operacional 

Básica (NOB/SUS/96). Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e 

suas atualizações (Arts 37 a 43; Arts 196 a 200). Políticas de Atenção à Saúde do 

Servidor Público Federal. Doenças Ocupacionais: Relação entre o Trabalho e a 

Origem e/ou Agravamento das Doenças. Higiene: Aspectos de higiene relativos à 

Genética humana e Saúde Pública. Higiene individual. Higiene do trabalho. 

Principais doenças profissionais. Saúde mental; Relações Institucionais em 

Perícia Médica e Parecer Médico Pericial. Avaliação Pericial e Conduta em 

Situações Especiais. Estado de Gestação. Procedimentos Periciais em Saúde: 

Afastamentos e Concessão de Benefícios. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Dengue: Diagnóstico E Manejo Clínico, Ministério Da Saúde, 2013 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_clinico_a

dulto.pdf, acesso em 11/02/2016. 

GOLDMAN Lee; AUSIELLO, Dennis. Cecil: Tratado De Medicina Interna, 

Elsevier / Medicina Nacionais, 24ªED. 2014.  

http://portalsaude.saude.gov.br/ acesso em 11/02/2016 

MARTINS, Herlon Saraiva; NETO, Augusto Scalabrini; VELASCO, Irineu Tadeu; 

BRANDÃO NETO, Rodrigo Antônio – Emergências Clínicas - Abordagem 

Prática. USP. 9ª ED.  Manole, 2014. 

MENDES, René. Patologia Do Trabalho – 3ª Ed. Atheneu, 2013. 

PAPADAKIS, Maxine A.; MCPHEE, Stephen J. ; W. RABOW, Michael - Current 

Medicina: Diagnóstico E Tratamento, Mc Graw Hill/Bookman, 51ªED. 2013. 

Protocolo Clínico E Diretrizes Terapêuticas Para Manejo Da Infecção Pelo 

Hiv Em Adultos, Ministério Da Saúde, 2013 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_clinico_adulto.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_clinico_adulto.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_clinico_adulto.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_clinico_adulto.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2013/55308/protocolo_13_3_2014_pdf_28003.pdf
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http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2013/55308/protocolo_

13_3_2014_pdf_28003.pdf, acesso em 11/02/2016. 

Sífilis: Estratégias Para Diagnóstico No Brasil, Ministério Da Saúde, 2010, 

http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/page/2012/50768/manual_sifilis_

miolo_pdf_53444.pdf, acesso em 11/02/2016. 

  

http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2013/55308/protocolo_13_3_2014_pdf_28003.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2013/55308/protocolo_13_3_2014_pdf_28003.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/page/2012/50768/manual_sifilis_miolo_pdf_53444.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/page/2012/50768/manual_sifilis_miolo_pdf_53444.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/page/2012/50768/manual_sifilis_miolo_pdf_53444.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/page/2012/50768/manual_sifilis_miolo_pdf_53444.pdf
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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO – NÍVEL E 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Planejamento e desenvolvimento de campanhas de serviços de fomento e 

assistência técnica, metodologia de produção com ênfase em manejo, 

instalações, nutrição, reprodução, seleção e melhoramento genético. 

Epidemiologia e profilaxia de doenças transmissíveis e parasitárias: diagnóstico, 

terapêutica médica e cirúrgica. Fiscalização sanitária: programas nacionais do 

órgão ministerial de defesa sanitária animal; inspeção sanitária de produtos de 

origem animal. Vigilância sanitária e saúde pública: boas práticas de fabricação e 

higiene de manipulação, Sistema Único de Saúde, zoonoses, controle de vetores 

e pragas. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

ANDRADE, Silvia Franco. Manual de Terapêutica Veterinária – 3. ed. Rio de 

Janeiro: Roca, 2013. 

BARSANO, Roberto; VIANA, Viviane Japiassú. Legislação Aplicada à 

Agropecuária. Série Eixos. São Paulo: Érica, 2015. 

BLOOD, D. C.; HENDERSON, J. A.; RADOSTITS, O. M. Clínica veterinária. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 1983. 

BOWMAN, Georgis Dwight D. Parasitologia Veterinária. 9. ed. Elsevier: 

Medicina Nacionais, 2010. 

FEITOSA, Francisco Leydson F. Semiologia Veterinária: A Arte do Diagnóstico. 

3. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2014. 

GAYNOR, James S.; MUIR III, William W. Manual de Controle da Dor em 

Medicina Veterinária. 2. ed. São Paulo: Roca – MedVet., 2009. 

GERMANO, Pedro Manuel Leal; GERMANO, Maria Izabel Simões. Higiene e 

Vigilância Sanitária de Alimentos. 5. ed. São Paulo: Manole, 2015. 

GOMES, J.C. Legislação de Alimentos e Bebidas. 2. ed. Viçosa: UFV, 2009. 

HENDRICKSON, Dean A. Técnicas cirúrgicas em grandes animais. 3. Ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

MEGID, Jane; RIBEIRO, Márcio Garcia; PAES, Antonio Carlos. Doenças 

Infecciosas em Animais de Produção e Companhia. São Paulo: Roca. 

NASCIMENTO, Ernane Fagundes do; SANTOS, Renato de Lima. Patologia da 

Reprodução Dos Animais Domésticos. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. 
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OLIVEIRA, Maria Emilia Franco; VICENTE, Wilter Ricardo Russiano. ROSSI 

FELICIANO, Marcus Antonio. Ultrassonagrafia na Reprodução Animal. Medvet, 

2013. 

PESSOA, Ricardo Alexandre Silva. Nutrição Animal: Conceitos Elementares. 2. 

ed. São Paulo: Érica, 2010. 

RADOSTITS, Otto M.; MAYHEW, I. G. Joe; HOUSTON, Doreen M. Exame 

Clínico e Diagnóstico em Veterinária. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2002. 

RADOSTITS, Otto. at. al. Clínica Veterinária: Um Tratado de Doenças dos 

Bovinos, Ovinos, Suínos, Caprinos e Equinos. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. 

RIEDEL, Guenther. Controle Sanitário dos Alimentos. 3.ed, São Paulo: 

Atheneu, 2005. 

ROCKETT, Jody; BOSTED, Susanna. Procedimentos Clínicos Veterinários Na 

Prática de Grandes Animais. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

ROLIM, Antonio Francisco Martin. Produção Animal: Bases da Reprodução, 

Manejo e Saúde. São Paulo: Érica, 2014. 

SANTOS, Renato Cougo dos; CERQUEIRA, Vanessa Sacramento. Manual para 

a aplicação das boas práticas agropecuárias e de fabricação na 

agroindústria. Porto Alegre: EMATER-RS, 2008. 
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CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA – NÍVEL D 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Formação do solo; principais classes de solos no Rio Grande do Sul e sua 

distribuição; características dos diferentes tipos de solos; propriedades físicas, 

químicas e biológicas dos solos; fatores limitantes das condições agrícolas do 

solo; avaliação das terras quanto a sua aptidão agrícola; preparo do solo, 

aplicação de fertilizantes e corretivos, semeadura e plantio; métodos de 

conservação dos solos e água; práticas de manejo do solo referentes a cobertura 

do solo, rotação de culturas e cultivos convencional, mínimo e direto; adubação 

verde; fertilidade do solo e manejo da adubação de culturas; adubos, adubação e 

calagem dos solos; métodos de amostragem de solos e plantas para análise; 

tratores, máquinas e implementos agrícolas: seleção, técnicas de operação e 

manutenção, cálculo da capacidade operacional; noções de hidrologia, irrigação e 

drenagem; noções gerais de meio ambiente, poluição e conservação dos recursos 

naturais; legislação ambiental; reflorestamento de espécies nativas e exóticas, 

implantação e manejo de reflorestamento; produção de sementes e mudas para 

reflorestamento, manejo de espécies florestais; desenvolvimento sustentável; 

agroecologia; métodos de propagação, plantio, preparo do solo, tratos culturais, 

colheita, pós-colheita e comercialização de frutas, hortaliças e das principais 

culturas anuais cultivadas no Rio Grande do Sul; Codex Alimentarius; fruticultura; 

olericultura; manejo integrado de doenças, pragas e plantas daninhas; principais 

pragas e doenças das plantas cultivadas e seu controle; planejamento 

agropecuário; economia e administração rural; noções sobre comunicação e 

extensão rural; aspectos socioeconômicos das culturas e criações; aspectos 

referentes à criação e o manejo de raças de bovino de corte e de leite, 

suinocultura, avicultura, ovinocultura, apicultura e piscicultura; agrotóxicos: 

noções básicas sobre uso e aplicação corretos, equipamentos de proteção 

individual, destino final de embalagens vazias e legislação sobre o uso de 

agrotóxicos; destinação final de efluentes agropecuários; Sistema de 

Posicionamento Global (GPS): princípio de funcionamento, precisão, uso de 

equipamento receptor. Legislação ambiental federal e estadual.  
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ANEXO IV – LOCAIS PARA INSCRIÇÃO 

 

Campus Alvorada – Rua Darcy Ribeiro, 121 – Bairro Campos Verdes – Alvorada/RS 

Campus Bento Gonçalves – Av. Osvaldo Aranha, 540 – Bairro Juventude da Enologia – 

Bento Gonçalves – RS 

Campus Canoas – Rua Dra. Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870-A – Bairro Igara III 

– Canoas – RS 

Campus Caxias do Sul – Rua Avelino Antonio de Souza, 1730 – Bairro Nossa Senhora 

de Fátima – Caxias do Sul – RS 

Campus Erechim – Rua Domingos Zanella, 104 – Bairro Três Vendas – Erechim – RS 

Campus Farroupilha – Av. São Vicente, 785 – Bairro Cinquentenário – Farroupilha – RS 

Campus Feliz – Rua Princesa Isabel, 60 – Bairro Vila Rica – Feliz – RS 

Campus Ibirubá – Rua Nelsi Ribas Fritsch, 1111 – Bairro Esperança – Ibirubá – RS 

Campus Osório – Avenida Santos Dumont, 2127 – Bairro Albatroz – Osório – RS 

Campus Porto Alegre – Rua Cel. Vicente, 281 – Centro – Porto Alegre - RS 

Campus Restinga – Rua 7121, Lot. Industrial da Restinga, Lote 16, Quadra F, nº285 – 

Bairro Restinga – Porto Alegre 

Campus Rio Grande – Rua Eng. Alfredo Huch, 475 – Bairro Centro – Rio Grande – RS 

Campus Rolante – Rua Alfredo Wüst, 645 – Centro – Rolante – RS 

Campus Sertão – Rodovia RS 135, Km 25 – Distrito Eng. Luiz Englert – Sertão – RS  

Campus Vacaria - Estrada João Vitérbo de Oliveira, 3061, Área Rural - Vacaria - RS 

Campus Avançado Veranópolis - BR 470, Km 172, nº 6.500, Comunidade Sapopema 

Veranópolis/RS 

Campus Viamão - Av. Senador Salgado Filho, 7000, 3º andar,  sala 301  - Viamão - RS 
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ANEXO V - AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL (PRETO, PARDO) 
 

 

Eu, ____________________________________________________________________ 

CPF nº _______________________, portador do documento de identidade 

nº____________________ declaro para o fim específico de atender o Edital 18/2016 do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que sou 

__________________________________. 

 

Declaro ainda que os seguintes motivos justificam minha autodeclaração: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.  

 

Estou ciente de que, o candidato que prestar informações falsas relativas às exigências 

estabelecidas quanto à autodeclaração “será eliminado do concurso e, se houver sido 

nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público após 

procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis” (Parágrafo único do Art 2º, da Lei nº 

12.990 de 9 de junho de 2014).           

 

_____________________, _____ de ___________________ de 20_____. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO VI – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS 
 

 

PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO 
 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

 ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico 

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho competente – Resolução nº 262, 
de 28 de julho de 1979 - CONFEA. 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção 
agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade. Executar projetos 
agropecuários em suas diversas etapas. Planejar atividades agropecuárias. Promover 
organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizar produção agropecuária. Desenvolver 
tecnologias adaptadas à produção agropecuária. Assessorar nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

  Orientar na escolha do local para atividade: 
Orientar sobre preservação ambiental; orientar coleta de amostras para análises e exames; 
orientar sobre preparo, correção e conservação de solo; orientar sobre época de plantio, tratos 
culturais e colheita; orientar na definição e manejo de equipamentos, máquinas e implementos; 
orientar construções e instalações agropecuárias; orientar na escolha de espécies e cultivares; 
orientar sobre técnicas de plantio; orientar sobre tratamento da água a ser utilizada na 
produção agropecuária; orientar sobre formas e manejo de irrigação e drenagem; orientar 
manejo integrado de pragas e doenças; orientar sobre uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI); orientar no beneficiamento de produtos agropecuários; orientar podas, raleios, 
desbrotas e desbastes; orientar sobre padrão de produção de sementes e mudas; orientar na 
legalização de empreendimentos agropecuários; orientar sobre técnicas de reprodução animal 
e vegetal; orientar escolha e manejo de pastagem e forrageiras; orientar alimentação e manejo 
de animais; orientar sobre formulações de rações; orientar manejo do desenvolvimento animal; 
orientar sobre pequenas intervenções cirúrgicas; orientar no controle de animais transmissores 
de doenças; orientar pré-abate; recomendar compra e venda de animais; orientar na 
recuperação de áreas degradadas. 

 Executar projetos agropecuários: 
Executar levantamento do custo-benefício para o produtor; verificar disponibilidade e qualidade 
da água a ser utilizada na produção agropecuária; coletar amostras para análise (sangue, 
solos, rações, plantas, forragens, cereais e outros); locar curva em nível, canais para irrigação, 
tomadas d'água e outros; acompanhar construção de curva em nível; interpretar análises de 
solo e resultados laboratoriais; regular máquinas e equipamentos; elaborar relatórios, laudos, 
pareceres, perícias e avaliações; coletar dados meteorológicos; coletar dados experimentais; 
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conduzir experimentos de pesquisa; levantar dados de pragas e doenças; supervisionar 
atividades agropecuárias; manejar reprodução de animais; realizar cruzamento de cultivares; 
realizar pequenas intervenções cirúrgicas; formular rações de animais; auxiliar partos em 
animais; realizar necropsias de animais. 

 Planejar atividades agropecuárias: 
Verificar infraestrutura (máquinas, equipamentos, instalações e outros); levantar dados sobre a 
área a ser trabalhada; planejar rotação de culturas; disseminar produção orgânica. 

 Fiscalizar produção agropecuária: 
Fiscalizar produção de mudas e sementes; enviar amostras de produtos agropecuários para 
análises laboratoriais; classificar produtos vegetais; inspecionar sanidade de produtos 
agropecuários; fiscalizar vacinação de animais; fiscalizar aplicação de agrotóxicos; inspecionar 
cumprimento de normas e padrões técnicos; fiscalizar documentação de produtos 
agropecuários. 

 Recomendar procedimentos de biosseguridade: 
Recomendar quanto ao uso racional de agrotóxicos e medicamentos veterinários; recomendar 
sobre isolamento de área de produção e acesso de pessoas e animais; recomendar sobre 
destino de embalagens de agrotóxicos e medicamentos veterinários; recomendar sobre técnica 
de quarentena de plantas e animais; recomendar sobre limpeza e desinfeção de máquinas, 
equipamentos e instalações; orientar destino de animais mortos; orientar manejo de dejetos; 
recomendar sobre técnica de vazio sanitário. 

 Desenvolver tecnologias: 
Adaptar tecnologias de produção; criar técnicas alternativas para plantio, aplicação de 
agrotóxicos e outros; adaptar instalações e equipamentos conforme necessidade. 

 Utilizar recursos de informática. 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional.  
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PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

EDUCAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: ARQUIVISTA 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

 ESCOLARIDADE: Curso superior em Arquivologia 

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Lei nº 6.546, de 04 de julho de 1978 e Decreto nº 
82.590, de 6 de novembro de 1985 regulamentam a profissão de Arquivista. 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais, criar projetos de museus e 
exposições, organizar acervos; dar acesso à informação, conservar acervos; preparar ações 
educativas e culturais, planejar e realizar atividades técnico-administrativas, orientar 
implantação de atividades técnicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Organizar documentação de arquivos institucionais e pessoais: 
Classificar e codificar documentos de arquivo; decidir o suporte do registro de informação; 
descrever documentos (forma e conteúdo); registrar documentos de arquivo; elaborar tabelas 
de temporalidade; estabelecer critérios de amostragem para guarda de documentos de arquivo; 
estabelecer critérios para descarte de documentos de arquivo; elaborar plano de classificação; 
identificar fundos de arquivos; estabelecer plano de destinação de documentos; avaliar 
documentação; ordenar documentos; consultar normas internacionais de descrição 
arquivística; gerir depósitos de armazenamento; identificar a produção e o fluxo documental; 
identificar competências, funções e atividades dos órgãos produtores de documentos; levantar 
a estrutura organizacional dos órgãos produtores de documentos; realizar pesquisa histórica e 
administrativa; transferir documentos para guarda intermediária; diagnosticar a situação dos 
arquivos; recolher documentos para guarda permanente; definir a tipologia do documento; 
acompanhar a eliminação do documento descartado. 

 Dar acesso à informação: 
Atender usuários; formular instrumentos de pesquisa; prover bancos de dados e/ou sistemas 
de recuperação de informação; apoiar as atividades de consulta; realizar empréstimos de 
documentos e acervos; autenticar reprodução de documentos de arquivo; emitir certidões 
sobre documentos de arquivo; fiscalizar a aplicação de legislação de direitos autorais, a 
reprodução e divulgação de imagens; orientar o usuário quanto ao uso dos diferentes 
equipamentos e bancos de dados; disponibilizar os instrumentos de pesquisa na internet; 
fiscalizar empréstimos do acervo e documentos de arquivos; gerenciar atividades de consulta. 

 Conservar acervos: 
Diagnosticar o estado de conservação do acervo; estabelecer procedimentos de segurança do 
acervo; higienizar documentos/acervos; pesquisar materiais de conservação; monitorar 
programas de conservação preventiva; orientar usuários e funcionários quanto aos 
procedimentos de manuseio do acervo; monitorar as condições ambientais; controlar as 
condições de transporte, embalagem, armazenagem e acondicionamento; definir 
especificações de material de acondicionamento e armazenagem; desenvolver programas de 
controle preventivo de infestações químicas e biológicas; acondicionar documentos/acervos; 
assessorar o projeto arquitetônico do arquivo; definir migração para outro tipo de suporte; 
supervisionar trabalhos de restauração; armazenar documentos/acervos. 

 Preparar ações educativas e/ou culturais: 
Ministrar cursos e palestras; preparar visitas técnicas; desenvolver e coordenar ações 
educativas e/ou culturais; preparar material educativo; participar da formação/capacitação de 
profissionais de museus/arquivos. 
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 Planejar atividades técnico-administrativas: 
Planejar a alteração do suporte da informação, programas de conservação preventiva, ações 
educativas e/ou culturais, sistemas de recuperação de informação, implantação de programas 
de gestão de documentos e de prevenção de sinistros; planejar sistemas de documentação 
musicológica; planejar a instalação de equipamentos para consulta/reprodução; planejar a 
implantação do gerenciamento de documentos eletrônicos e adoção de novas tecnologias para 
recuperação e armazenamento da informação; planejar a ocupação das instalações físicas; 
administrar prazos. 

 Orientar a implantação de atividades técnicas: 
Implantar procedimentos de arquivo; produzir normas e procedimentos técnicos; autorizar a 
eliminação de documentos públicos; produzir vocabulários controlados (thesaurus); orientar a 
organização de arquivos correntes; atualizar os cadastros das instituições; supervisionar a 
implantação e a execução do programa de gestão de documentos; formar biblioteca de apoio 
às atividades técnicas; gerar condições para o gerenciamento eletrônico de documentos; 
considerar aspectos jurídicos relativos a constituição dos arquivos; participar de comissões 
técnicas. 

 Realizar atividades técnico-administrativas: 
Solicitar compras de materiais e equipamentos; solicitar a contratação de serviços de terceiros; 
elaborar estatísticas de frequência e relatórios técnicos; elaborar laudos e pareceres técnicos e 
administrativos. 

 Comunicar-se: 
Divulgar o acervo; sensibilizar para a importância de arquivos; participar de palestras, 
convênios e reuniões científicas; preparar materiais, atividades e palestras para o público 
interno; estabelecer diálogo com usuário; apresentar trabalhos técnicos e científicos; manter 
intercâmbio com profissionais de instituições congêneres. 

 Utilizar recursos de informática. 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. 
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PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

EDUCAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: MÉDICO/ÁREA: CLÍNICA 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 
 ESCOLARIDADE: Curso superior em Medicina 
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho competente. Lei nº 3.268, de 30 de 

setembro de 1957 dispõe sobre os Conselhos de Medicina, e dá outras providências. 
Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, aprova o regulamento do Conselho Federal e 
Conselhos Regionais de Medicina a que se refere a Lei nº 3.268/57. 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para 
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e 
sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 
 Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento das 

doenças do corpo humano. 
 Efetuar exames médicos, fazer diagnóstico, prescrever e ministrar tratamento para 

diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da 
medicina preventiva. 

 Praticar intervenções cirúrgicas para correção e tratamento de lesões, doenças e 
perturbações do corpo humano. 

 Aplicar as leis e regulamentos de saúde pública, para salvaguardar e promover a saúde 
da coletividade. 

 Realizar perícias médicas. 
 Realizar pesquisas sobre natureza, causas e desenvolvimento de enfermidades. 
 Estudar o organismo humano, e os microorganismos e fazer aplicação de suas 

descobertas. 
 Utilizar recursos de informática. 
 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 
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PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

EDUCAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO 
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E 
DENOMINAÇÃO DO CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

 ESCOLARIDADE: ESCOLARIDADE: Curso superior em Medicina Veterinária  
 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Registro no Conselho competente. Lei nº 5.517, de 23 

de outubro de 1968 dispõe sobre o exercício da profissão de Médico Veterinário e cria 
os Conselhos Federal e Regional de Medicina Veterinária. Decreto nº 64.704, de 17 de 
junho de 1969 aprova o regulamento do exercício da profissão de Médico Veterinário e 
dos Conselhos de Medicina Veterinária. 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 
Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-
estar animal; promover saúde pública; exercer defesa sanitária animal; atuar na produção e no 
controle de qualidade de produtos; fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia 
e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar na elaboração 
de legislação pertinente. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO: 

 Praticar clínica médica veterinária, em todas as suas especialidades: 
Realizar e interpretar resultados de exames clínicos de animais; diagnosticar patologias; 
prescrever tratamento; indicar medidas de proteção e prevenção; realizar sedação, anestesia, 
e tranquilização de animais; realizar cirurgias e intervenções, inclusive de odontologia 
veterinária; coletar material para exames laboratoriais; realizar exames auxiliares de 
diagnóstico; realizar necrópsias. 

 Promover saúde pública: 
Analisar processamento, fabricação e rotulagem de produtos; avaliar riscos do uso de insumos; 
coletar e analisar produtos para análise laboratorial; inspecionar produtos de origem animal; 
fazer levantamento epidemiológico de zoonoses; elaborar e executar programas de controle e 
erradicação de zoonoses; elaborar e executar programas de controle de pragas e vetores; 
executar programas de controle de qualidade de alimentos; orientar acondicionamento e 
destino de lixo causador de danos à saúde pública; elaborar programas de controle de 
qualidade de alimentos; notificar ocorrências de zoonoses às autoridades competentes. 

 Exercer defesa sanitária animal: 
Elaborar diagnóstico situacional para elaboração de programas; elaborar e executar programas 
de controle e erradicação de doenças; coletar material para diagnóstico de doenças; executar 
atividades de vigilância epidemiológica; realizar sacrifício de animais; analisar relatório técnico 
de produtos de uso veterinário; analisar material para diagnóstico de doenças; avaliar 
programas de controle e erradicação de doenças; notificar doenças de interesse à saúde 
animal; controlar trânsito de animais em eventos agropecuários e propriedades. 

 Atuar na produção e controle de qualidade de produtos:  
Executar análises laboratoriais de controle de qualidade; monitorar padrões de qualidade de 
matérias-primas e produtos; testar produtos, equipamentos e processos; desenvolver novos 
produtos; aprimorar produto. 

 Fomentar produção animal: 
Dimensionar plantel; estudar viabilidade econômica da atividade; estabelecer interface entre 
informática e produção animal; realizar análise zootécnica; realizar diagnóstico de eficiência 
produtiva; desenvolver programas de controle sanitário de plantéis; elaborar projetos de 
instalações e equipamentos zootécnicos; desenvolver programas de melhoramento genético; 
avaliar características reprodutivas de animais; elaborar programas de nutrição animal; projetar 
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instalações para animais; supervisionar implantação e funcionamento dos sistemas de 
produção; aprimorar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos; supervisionar 
qualidade dos ingredientes utilizados na alimentação animal; orientar criação de animais 
silvestres em cativeiro; controlar serviços de inseminação artificial; adaptar tecnologia de 
informática à produção animal. 

 Atuar na área de biotecnologia: 
Manipular genes e embriões de animais; manipular microorganismos e subunidades, para 
utilização em processos biotecnológicos; utilizar técnicas de criopreservação de material 
biológico; realizar fertilização in vitro; desenvolver produtos com técnica de biologia molecular; 
participar em comissões de biossegurança; adotar medidas de biossegurança. 

 Elaborar laudos, pareceres e atestados: 
Emitir atestado de saúde animal; emitir laudo de necrópsia; emitir parecer técnico; emitir laudo 
técnico; realizar atividades de peritagem; elaborar projetos técnicos. 

 Utilizar recursos de informática. 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. 


