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ANEXO I - DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS

NÍVEL TÉCNICO

301 - TÉCNICO AGRÍCOLA

Requisitos: Nível Médio completo, com curso Técnico Agrícola.

Atribuições: Codificar o trabalho de cadastramento de produtores, entrevistas e outros instrumentos de pesquisa, aplicando
questionários, para atender a objetivos específicos do trabalho; Identificar, orientar e manter em dinâmica de grupo as famílias
rurais, mobilizando-as para organização em associações, sindicatos, grupos diversos, visando um melhor desempenho e
consequentemente crescimento das atividades comunitárias; Prestar assistência técnica aos produtores e famílias, nas várias
culturas, assistindo nos aspectos de preparo e conservação do solo, recomendação de adubação química e/ou orgânica, rotação e
consorciação de culturas, plantio, tratos culturais manuais e mecanizados, uso da tração animal, tratos fitossanitários, dando
ênfase ao controle biológico e integrado de pragas e doenças, para estabelecer um processo exploratório racional, embasado em
princípios que reduzam substancialmente os efeitos nocivos ao meio ambiente, provocados pelo uso incorreto do solo e
indiscriminado de pesticidas; Assistir tecnicamente as várias criações de valor econômico como bovinos, suínos, ovinos e outros,
ensejando os aspectos criatórios, como manejo do rebanho, controle de ecto e endoparasitoses, proteção contra as principais
doenças, como aftosa, raiva e brucelose, peste suína, bouba, newcastle e outras, e os métodos de reprodução animal e
alimentação do rebanho, vermifugando, pulverizando, vacinando, estabelecendo programas de coberturas e recomendando o
plantio de forrageiras adaptadas à região, objetivando aumentar a produtividade das referidas criações, através do aproveitamento
de suas potencialidades genéticas, favorecido pelo satisfatório estado sanitário e nutricional; Dar assistência creditícia, realizando
levantamentos de propriedades rurais, elaborando planos de financiamentos para custeio e/ou investimento, acompanhando em
sua fase de implantação, orientando e supervisionando a aplicação correta do crédito, assistindo tecnicamente, de forma oportuna
e adequada, encaminhando aos agentes financeiros laudos técnicos de acompanhamento, para permitir melhoria na infraestrutura
da empresa, maximizando o uso dos meios de produção; Divulgar junto aos produtores políticas governamentais destinadas à
comercialização dos produtos agropecuários, informando-os sobre preços mínimos e comportamento de mercado, realizar
pesquisas de oferta e procura, para permitir uma remuneração justa da produção, propiciando maior estímulo e retorno financeiro
aos mesmos; Convocar e realizar reuniões, bem como treinamentos, selecionando os participantes e elaborando a programação,
para discutir e solucionar problemas, dentro do processo de trabalho, além de aperfeiçoar a capacitação do público assistido pelos
programas e/ou projetos; Manter constante articulação com responsável e demais técnicos de sua unidade operativa, participando
da elaboração de programações, como também da avaliação, estabelecendo calendários de viagens e eventos, a fim de permitir
maior integração e envolvimento; Efetuar levantamentos planoaltimétricos de áreas a serem sistematizadas para irrigação e
drenagem, utilizando aparelhos ou equipamentos medidores de nível e distância, a fim de desenhar croquis das áreas e fornecer
subsídios para a elaboração dos projetos de engenharia; Orientar e acompanhar a montagem, operacionalização e manutenção de
sistemas de irrigação e drenagem, instalando equipamentos e colocando-os em correto funcionamento, para permitir o seu máximo
aproveitamento e conservação; Assessorar e acompanhar a execução de pequenas obras rurais, como cercas, aguadas, tanques,
currais, pocilgas, aviários e outros que não sejam consideradas complexas, aplicando conhecimentos técnicos compatíveis,
objetivando a correta instalação e funcionalidade; Contactar permanentemente autoridades representantes de órgãos públicos,
municipais, estaduais, federais e agentes financeiros, discutindo e participando na elaboração de programas locais dirigidos à
comunidade, como também, avaliando e divulgando os resultados alcançados, visando ampliar o nível de relacionamento com os
mesmos; Participar de reuniões, cursos e outras atividades, quando convocados pela EMDAGRO, ou exigidos pelas necessidades
do trabalho, podendo inclusive, atuar como instrutor nos segmentos de sua área, elaborando material teórico e prático, avaliando
os treinamentos, treinando e aperfeiçoando-se nos aspectos didáticos, a fim de elevar o seu nível de capacitação e dos
participantes; Elaborar relatórios de atividades e documentos administrativos, registrando fatos e informações importantes, para
atender às necessidades do trabalho; Instalar e acompanhar unidades de observação, unidades e propriedades demonstrativas,
além de outros ensaios, cuidando criteriosamente dos passos, durante o período de condução dos mesmos, visando desenvolver e
divulgar tecnologias viáveis ao público assistido; Utilizar metodologias diversas como excursão, reunião, demonstração de
métodos, dia de campo, contatos, visitas e outros, adequando-as de forma planejada e oportuna a cada situação apresentada,
visando facilitar a adoção de práticas ou transmitir informações; Caracterizar o imóvel com a presença do ocupante, para posterior
plotagem nas fotografias e/ou planta da gleba; Identificar imóveis através de implantação de marcos com base nas plantas e/ou
fotografias aéreas da Regularização Fundiária, com a ajuda do auxiliar de campo; Exercer as funções de supervisor local, através
do atendimento a critérios estabelecidos nas normas da EMDAGRO; Executar outras tarefas compatíveis com a função, de acordo
com o superior imediato.

NÍVEL SUPERIOR

401 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Requisitos: Curso Superior de Engenharia Agronômica.
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Atribuições: Prestar assistência técnica aos produtores rurais e suas famílias, orientando nos aspectos produtivos de várias
culturas e criações trabalhadas; Emitir laudos periciais, vistoriando propriedades ou explorações, a fim de atender demanda das
instâncias superiores; Divulgar junto aos produtores rurais as políticas governamentais para o setor agrícola, inclusive quanto ao
crédito e à comercialização de produtos agropecuários; Instalar e acompanhar unidades e propriedades demonstrativas e de
observação, além de outros ensaios, visando desenvolver e divulgar tecnologias viáveis entre o público assistido; Orientar e
acompanhar a montagem, operacionalização e manutenção de sistema de irrigação e drenagem; Realizar o acompanhamento e
controle dos planos, programas e projetos executados pela empresa, com a finalidade de corrigir distorções existentes nas
programações; Avaliar os resultados das ações desenvolvidas pela empresa, objetivando aprimoramento das diretrizes
estabelecidas; Elaborar planos, programas, projetos, relatórios e outros trabalhos referentes à sua área de atuação; Proceder à
emissão de receituário Agronômico e à capacitação dos agricultores no uso de defensivos agrícolas; Estabelecer e realizar
contatos interinstitucionais com órgãos e entidades que atuem na área de sua competência, para informar, trocar ideias e/ou
discutir assuntos de interesses comuns; Participar de reuniões, cursos e outras atividades, quando convocados pela EMDAGRO,
ou exigidos pelas necessidades do trabalho, podendo inclusive, atuar como instrutor nos segmentos de sua área, elaborando
material teórico e prático, avaliando os treinamentos, treinando e aperfeiçoando-se nos aspectos didáticos, a fim de elevar o seu
nível de capacitação e dos participantes; Elaborar relatórios de atividades e documentos administrativos, registrando fatos e
informações importantes, para atender às necessidades do trabalho; Treinar, quando necessário, outros servidores da EMDAGRO,
dentro das suas competências e conhecimentos; Conhecer e interpretar resultados de análise de solos; Executar, monitorar,
fiscalizar, planejar, controlar e avaliar ações sanitárias para promoção, prevenção e manutenção da sanidade vegetal nas pragas
de importância para a agricultura; Exercer fiscalização e inspeção no comércio de vegetais, de produtos e de subprodutos de
origem vegetal destinados ao comércio estadual, com aplicação de medidas para prevenção e manutenção da sanidade vegetal e
da saúde humana; Proceder à identificação e classificação de vegetais e seus produtos; Ministrar treinamento na área de Defesa
Vegetal e Agrotóxicos; Executar ações de caráter complementar à sua atuação técnico/profissional, com atuação em equipe,
execução de atividades de apoio ao desenvolvimento do trabalho técnico, incluindo elaboração de relatórios técnicos e
administrativos, administração de pessoas e de materiais, e de atendimento ao público em suas necessidades junto à instituição;
Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos e treinamentos; Executar outras tarefas
compatíveis com a função, de acordo com o superior imediato.

402 - MÉDICO VETERINÁRIO

Requisitos: Curso Superior de Medicina Veterinária.

Atribuições: Orientar os produtores sobre a importância de vacinações sistemáticas contra as principais zoonoses da região
assistida; Prestar esclarecimentos quanto aos cuidados sanitários exigidos para a manutenção do rebanho em condições de
desenvolvimento satisfatório, garantindo também a qualidade do produto final ofertado ao mercado; Executar práticas de assepsia
e proceder a pequenas cirurgias em animais de pequeno, médio e grande porte criados com objetivo econômico; Fazer a inspeção
e fiscalização nas indústrias de carne, leite, peixe, ovos, mel e todos os produtos derivados, além de entrepostos e estradas, para
verificação da procedência dos produtos de origem animal; Colher amostras de alimentos para análise cromatológica e
microbiológica; Realizar planejamento, fomento, orientação e execução dos trabalhos de qualquer natureza relativos à produção
animal e às indústrias derivadas; Realizar as práticas de clínica em todas as suas modalidades; Conhecer e realizar assistência
técnica e sanitária em animais sob qualquer forma; Conhecer e realizar controle, acompanhamento, execução e a orientação dos
serviços de inseminação artificial; Avaliar e periciar animais; Executar, fiscalizar, planejar, controlar e avaliar ações sanitárias para
promoção, preservação e manutenção da saúde animal nas principais doenças transmissíveis; Fiscalizar a comercialização de
produtos de uso veterinário e insumos pecuários; Realizar a inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem
animal e seus derivados destinados ao comércio interestadual, com aplicação de medidas para prevenção e manutenção da saúde
animal e humana; Executar ações de caráter complementar à sua atuação técnico/profissional, com atuação em equipe, execução
de atividades de apoio ao desenvolvimento do trabalho técnico, incluindo elaboração de relatórios técnicos e administrativos,
administração de pessoas e de materiais, e de atendimento ao público em suas necessidades junto à instituição; Participar,
conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos e treinamentos; Executar outras tarefas compatíveis com a
função, de acordo com o superior imediato.
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