
       GABINETE DO PREFEITO  

 

 

ERRATA DO EDITAL 

O Prefeito do Município de Serra Talhada torna públicas as seguintes alterações procedidas no 

Edital instituído através da Portaria N.º 644, de 24 de setembro de 2013: 

 

I- O Subitem 1.2.1 passa a vigorar com o teor a seguir: 
1.2.1. A prova objetiva de conhecimentos, eliminatória e classificatória, visa a avaliar o grau de 
conhecimento e habilidade do candidato para o desempenho das atribuições do cargo e será 
constituída de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas, sendo 
apenas uma correta, estruturada da seguinte forma: 
a) Para os cargos de Professor, 10 (dez) questões de Português, 20 (vinte) de conhecimentos 
pedagógicos e 10 (dez) de conhecimentos específicos; 
b) Para os  cargos de Médico, excetuando o de Médico Veterinário, 10 (dez) questões de 
Conhecimentos do SUS, 10 (dez) de Clínica Médica e 20 (vinte) de conhecimentos específicos;  
c) Para os demais cargos, 10 (dez) questões de Português, 10 (dez) de Raciocínio Lógico e 20 
(vinte) de conhecimentos específicos. 
 
II- Fica acrescentado o subitem 5.1.25, com o seguinte teor: 
1.1.25. Será considerado reprovado no concurso, e consequentemente eliminado, o candidato que 
não alcançar um mínimo de 40% de acertos na Prova Objetiva de Conhecimentos como um todo, 
ou de 30% de cada um dos seus componentes. 
 
III- O conteúdo Programático do componente de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva de 
Conhecimentos para o cargo de Zootecnista passa a ser: 
Fomento, planejamento e administração de programas de melhoramento genético das diferentes 
espécies animais; nutrição e alimentação animal; formulação, fabricação e controle de qualidade 
das dietas e rações para animais; Planejamento e execução de projetos de construções rurais; 
avaliação e realização de peritagem em animais, e elaboração de laudos técnicos e científicos; 
planejamento, pesquisa e supervisão da criação de animais de companhia, esporte ou lazer; 
avaliação, classificação e tipificação de produtos e subprodutos de origem animal; possíveis 
impactos ambientais decorrentes de implantações  de sistemas de produções de animais, e 
tecnologias adequadas ao controle, aproveitamento e reciclagem dos resíduos e dejetos; técnicas 
de criação, transporte, manipulação e abate animal; difusão, informação e comunicação 
especializada em Zootecnia; elaboração de projetos para  instituições financeiras e de fomento à 
agropecuária; 

 

 


