
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
EDITAL N. 016/2018 - PROGEP 

CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA 
 

CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  
 
 

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Santa Maria convoca os 

candidatos abaixo relacionados, habilitados na Etapa I do Concurso Público para o cargo de 

Técnico em Agropecuária, e de acordo com o quantitativo definido nos subitens 9.2 e 9.3 do Edital 

n. 063/2017-PROGEP, para a realização da Prova Prática (Etapa II)  do referido Concurso. 

 

Primeira turma de candidatos  

- Data: 23/03/2018  

- Horário máximo para chegada no local da prova: 07 horas (após este horário não será 

permitido o ingresso de candidatos). 

- Local: Hall de entrada do Colégio Politécnico, Bloco A, Prédio 70, campus Sede da UFSM, 

Bairro Camobi, Santa Maria/RS 

- Os candidatos deverão comparecer munidos de documento oficial de identificação que deverá 

estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

Inscrição Nome Candidato Cota 

4250 ANTONIO CESAR CORTELINI DE CORTELINI 
Vagas reservadas a pessoas 

com deficiência 

2230 DOUGLAS VICENTE ALCHIERI Ampla concorrência 

560 FELIPE DOTTO DIAS Ampla concorrência 

71 FLÂNIA MÔNEGO ARGENTA Ampla concorrência 

406 GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA Ampla concorrência 

1873 GUSTAVO DUARTE DE MOURA 
Vagas reservadas a negros 

(pretos e pardos) 

5109 JOSÉ TOBIAS MARKS MACHADO 
Vagas reservadas a pessoas 

com deficiência 
 

 

 

 

 



Segunda turma de candidatos  

- Data: 23/03/2018 

- Horário máximo para chegada no local da prova: 13 horas (após este horário não será 

permitido o ingresso de candidatos). 

- Local:  Hall do Colégio Politécnico, Bloco A, Prédio 70, campus Sede da UFSM, Bairro Camobi, 

Santa Maria/RS 

- Os candidatos deverão comparecer munidos de documento oficial de identificação que deverá 

estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. 

Inscrição Nome Candidato Cota 

3763 LEONARDO DE ALMEIDA DRESSLER Ampla concorrência 

5583 MAURÍCIO FERNANDES DOS SANTOS Ampla concorrência 

5622 OTAVIANO MACIEL CARVALHO SILVA 
Vagas reservadas a negros 

(pretos e pardos) 

5402 PATRÍCIA INÊS MOMBACH Ampla concorrência 

5491 RAVIEL AFONSO DICKEL Ampla concorrência 

5578 RÉGIS MAXIMILIANO ROOS DE CARVALHO Ampla concorrência 

3594 RICARDO BATISTA JOB Ampla concorrência 

5471 TAMARA OLIVEIRA SILVA 
Vagas reservadas a negros 

(pretos e pardos) 
 

 

Informações gerais  

A prova prática será realizada em 2(duas) etapas, devendo os candidatos participarem de 

ambas: 

- 1ª Etapa:  Interpretação de uma análise de solo segundo as recomendações do Manual de 

Calagem e Adubação para os estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), versão 

atualizada em 2016; 

- 2ª Etapa: Uso e Regulagem de trator e implemento agrícola. 

- Os candidatos deverão comparecer munidos de caneta esferográfica de corpo transparente com 

tinta preta ou azul e, portando, de forma opcional, 01 (uma) calculadora. 

- O candidato que necessitar de atendimento especial no dia da prova prática deverá indicar o tipo 

de atendimento que necessita, encaminhando e-mail para: concursotae.ufsm@gmail.com, até as 

23h59min do dia 20 de março de 2018, informando o número da Classificação Internacional de 

Doença (CID). 

- Os candidatos convocados que não comparecerem para a realização da prova prática na data, 

local e horários estipulados neste Edital, ou que não portarem documento de identificação, serão 

eliminados do concurso.   



- O candidato deverá apresentar-se com calçado fechado e roupa apropriada para trabalho com 

máquina agrícola. 

- Os candidatos convocados para a primeira turma deverão permanecer no local da prova até o 

horário previsto para ingresso dos candidatos da segunda turma. 

- A prova prática terá o valor de 100 (cem) pontos e a pontuação mínima para habilitação será de 

50 (cinquenta) pontos. 

- A prova prática poderá ser gravada, para efeitos de registro e avaliação. 

- O detalhamento da prova prática está disposto no Anexo I desta convocação. 

- A nota final do candidato no Concurso será obtida através da média aritmética simples das notas 

da prova objetiva e da prova prática. 

 

 

Santa Maria, 16 de março de 2018. 

 

 

 

                                                                                Adm. Marcia Helena do Nascimento Lorentz 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

DETALHAMENTO DA PROVA PRÁTICA 

CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

 

A prova prática do cargo de Técnico em Agropecuária será realizada em 2 (duas) etapas, 

sendo que os candidatos deverão participar das duas. Na primeira Etapa os candidatos realizarão 

a prova ao mesmo tempo e disporão de 30 (trinta) minutos para conclusão. Já a segunda Etapa 

será executada pelos candidatos de forma individual, sendo que cada candidato disporá de, no 

máximo, 30 (trinta) minutos para concluí-la.  

A ordem de realização da Etapa individual será determinada pela ordem alfabética. 

O candidato terá disponível para a realização da prova prática os seguintes equipamentos: 

- Máquinas ( dentre as máquinas disponíveis, a banca examinadora do Concurso indicará 

aquela(s) que deverá(ão) ser utilizada(s)): Tratores agrícolas: John Deere, modelo 6110J, ano 

2012 e Massey Ferguson, modelo 4290, ano 2016. 

- Implementos (dentre os implementos disponíveis, a banca examinadora do Concurso indicará 

aquele(s) que deverá(ão) ser utilizado(s)): semeadora de arrasto Stara; semeadora de arrasto 

Semeato; distribuidor pendular Nogueira; Pulverizador Jacto 600 litros; e arado de 3 discos marca 

Tatu. 

 

1ª Etapa: Consistirá na interpretação de uma análise de solo segundo as recomendações do 

Manual de Calagem e Adubação para os estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina 

(SC), versão atualizada em 2016; 
 

Pontuação da 1ª etapa  

Critérios de avaliação Nota Máxima: 50 pontos 

Interpretação do teor de Fósforo (P) e Potássio (K)  10 pontos 

Recomendação de Fórmula 20 pontos 

Recomendação da fórmula de adubo 20 pontos 

 

 

2ª Etapa: Consistirá no uso e regulagem de trator e implemento agrícola. 

Pontuação da 2ª etapa  

Critérios de avaliação Nota Máxima: 50 pontos 

Uso do trator 15 pontos 

Regulagem do implemento 25 pontos 

Interpretação da regulagem do implemento 10 pontos 

 

 


