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ANEXO II 
 

DESCRIÇÕES DE CARGOS 
 

1. Engenheiro Agrônomo 
 
Descrição Sumária 
 
Elabora, desenvolve e supervisiona projetos referentes a processos produtivos agropastoris e 
agroindustriais, no sentido de possibilitar maior rendimento e qualidade da produção, garantir a 
reprodução dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações rurais. 
 
Descrição Detalhada 
 
- Elabora métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos, 
experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o 
crescimento de plantas e o rendimento das colheitas. 
- Estuda os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação e adubagem, realizando experiências e 
analisando seus resultados nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar as 
técnicas de tratamento do solo. 
- Elabora e desenvolve métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e praga 
de insetos, baseando-se em experiências e pesquisas, para preservar a vida das plantas. 
- Orienta agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre sistemas e técnicas de exploração 
agrícolas, formas de organização, condições de comercialização, para aumentar a produção e 
garantir seu comércio. 
- Coordena atividades de formação de viveiros de mudas, controle de plantio e replantio, 
substituindo árvores, quando necessário, para promover o desenvolvimento da arborização das 
vias públicas e manutenção de parques, jardins e áreas verdes. 
- Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
Especificações 
 
Escolaridade: curso superior de Agronomia, com registro profissional no Conselho de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia -  CREA. 
Experiência: comprovada, de um ano. 
Iniciativa/Complexidade: executa tarefas especializadas que exigem conhecimentos técnicos. 
Esforço Físico: requer algum. 
Esforço Mental: constante. 
Esforço Visual: normal. 
Responsabilidade/Dados Confidenciais: nenhuma. 
Responsabilidade/Patrimônio: alguma. 
Responsabilidade/Segurança de Terceiros: sim, devido ao uso de produtos químicos. 
Responsabilidade/Supervisão:supervisiona e orienta equipes de trabalho. 
Ambiente de Trabalho: desconfortável; está sujeito à exposição a elementos desagradáveis, 
produtos tóxicos, picadas de cobra e chuva. 
 


