RETIFICAÇÃO DO EDITAL 001/2021
ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Tocantins
- SENAR-AR/TO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 04.253.770/0001-05, com sede na
ACNO 01, 103 NORTE, Rua NO 05, Conjunto 04, Lote 38, Palmas/TO, por meio de sua
Superintendência, torna pública a retificação do EDITAL Nº 001/2021, ANEXO 1
(Conteúdo programático) que passa a ter as redações a seguir especificadas,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens.

1. ANEXO 1
Onde se lê:
CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS
1. Língua Portuguesa: TEXTO: Interpretação de textos literários e não-literários;
Conotação e denotação; Figuras de linguagem.
GRAMÁTICA: Fonética: Sílaba: separação silábica e acentuação gráfica; Ortografia;
Morfologia: Processos de formação de palavras; Classes de palavras: substantivo
(classificação e flexão); adjetivo (classificação, flexão e locução adjetiva); advérbio
(classificação, colocação e locução adverbial); conjunções (coordenativas e
subordinativas); verbo: flexão verbal (número, pessoa, modo, tempo, voz),
classificação (regulares, irregulares, defectivos, abundantes, auxiliares e principais) e
conjugação dos tempos simples; pronome (classificação e emprego); Pontuação.

2. Conhecimentos sobre o SENAR: 1. Regulamento de Licitação e Contratos; 2.
Atuação do SENAR
3. Conhecimentos específicos, conforme cargo

Dissertação
Sobre a atuação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

VAGA

Pedagogo

Administrador em Recursos Humanos
e/ou Gestor em Recursos Humanos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Legislação geral da educação profissional e
tecnológica de nível médio; Legislação geral da
educação superior, sobretudo no tocante a avaliação,
supervisão e regulação do ensino superior;
Legislação geral
da educação à distância;
Importância, estrutura e elementos do projeto
pedagógico institucional; Estrutura e elementos
principais do PPC (projeto pedagógico de curso);
Tendências e concepções pedagógicas; A educação
e suas relações sócio- econômico-político e cultural;
As relações entre educação, trabalho e cidadania;
Inclusão educacional e diversidade; Elementos da
prática pedagógica; Formação por competência:
Avaliação da aprendizagem; Recursos didáticos e o
uso de novas tecnologias da informação e
comunicação na educação; Gestão educacional,
planejamento, coordenação e execução das
atividades acadêmicas e registros escolares;
Pressupostos teóricos e orientações educacionais;
Andragogia; Educação Formal, Não Formal e
Educação Profissional; Desenvolvimento de projetos
pedagógicos para as organizações; Atualidades
sobre o Agronegócio; Elaboração de Projetos,
Gestão de Projetos e Planejamento.
Cultura, ética e valores organizacionais. Legislação
trabalhista
e
previdenciária.
Avaliação
de
desempenho. Plano de Carreira. Recrutamento e
seleção. Gestão e organização do trabalho. Rotinas
depessoal e sistemas. Motivação e liderança.
Saúde ocupacional.
Noções

Bacharel em Direito

básicas e gerais sobre:
Resolução042/2007/CD- SENAR –
Termos de Cooperação;Instrução de Serviços nº 01
de 15 de janeiro de 2019.Resolução 032/2012/CD
SENAR - Regulamento deLicitações e Contratos
(RLC); Instrução de ServiçoSENAR nº 002/2011;
Direito Administrativo: Princípiosdo direito
administrativo. Administração
direta e
indireta. Serviços Sociais Autônomos.
ProcessoAdministrativo Disciplinar.
Sindicância. Licitação à Luzdo Regulamento Próprio
do SENAR-AR/TO. Conhecimento da legislação
tributária.

2

Administrador

Contador

Bacharel em Direito com OAB

Noções básicas e gerais sobre: Resolução
042/2007/CD- SENAR – Termos de Cooperação;
Instrução de Serviços nº 01 de 15 de janeiro de 2019.
Resolução 032/2012/CD SENAR - Regulamento de
Licitações e Contratos (RLC); Instrução de Serviço
SENAR nº 002/2011; Gestão de documentos:
protocolo físico e informatizado,organização, arquivo;
Elaboração
de
correspondências;
Técnicas
administrativas e organizacionais; Noções básicas de
atendimento ao público; Informática: Pacote Office e
Internet. Sistema de Gestão. Direito Administrativo:
Princípios do direito administrativo. Administração
direta e indireta. Serviços Sociais Autônomos.
Processo Administrativo Disciplinar. Sindicância.
Licitação à Luz do Regulamento Próprio do SENARAR/TO.
Conhecimento da legislação tributária; Legislação e
ética profissional do contabilista; Princípios
fundamentais
de
contabilidade
e
Normas
brasileirasde contabilidade, contabilidade Gerencial.
Patrimônio: Conceito contábil e componentes
patrimoniais: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido.
Equação Patrimonial e suas variações. Escrituração:
Partidas Dobradas, Contas, Débito,Crédito e Saldo,
Livros de Escrituração, Fórmulas de Lançamentos,
Fatos Contábeis. Apuração do resultado do exercício:
Procedimentos e contabilização. Balanço patrimonial:
Conceito segundo a Lei 6.404/76, e alterações
posteriores; Demosntração do resultado do exercício:
Conceito, elaboração em conformidade com a Lei
6.404/76, e alterações posteriores.
Direito Constitucional: Normas Constitucionais.
Disposições Constitucionais Gerais. Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Tribunal de
Contas da União. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça. Controle de
constitucionalidade.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade por Ação e por Omissão. Ação
Declaratória de Constitucionalidade. Arguição de
descumprimento de preceito fundamental. Incidente
de arguição de inconstitucionalidade. Recurso
Extraordinário. Súmula Vinculante. Mandado de
segurança individual e coletivo. Ação civil pública.
Direito Administrativo: Princípios do direito
administrativo.
Administração
direta
e
indireta.Serviços Sociais Autônomos. Processo
administrativo disciplinar. Sindicância. Licitação à
Luz do Regulamento Próprio do SENAR-AR/TO.
Direito Tributário: Código Tributário Nacional. Normas
gerais de direito tributário. Tributos. Obrigação
tributária. Responsabilidade tributária. Contribuição
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do SENAR- AR/TO. Direito do Trabalho:
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT; Contrato
individual de Trabalho; Suspensão e Interrupção do
Contrato de Trabalho; Responsabilidade solidária
de empresas. Direito
Processual do Trabalho: Princípios gerais que
informam o processo trabalhista; Prescrição e
decadência; Nulidades no processo trabalhista;
Recursos no processo trabalhista; liquidação de
sentença; execução no processo trabalhista;
Súmulase Enunciados do TST. Direito Civil: Fontes
do direito civil, princípios aplicáveis e normas gerais;
Pessoas naturais e pessoas jurídicas. Atos jurídicos;
Negócio jurídico; Prescrição e decadência; Prova;
Obrigações; Contratos; Responsabilidade civil
objetiva e subjetiva; Direito Processual Civil: Atos
processuais; Procedimento ordinário; Processo de
execução; Processo cautelar e medidas cautelares;
Sentença e coisa julgada; Liquidação e cumprimento
da sentença;Recursos; Procedimentos especiais.

Engenheiro Agrônomo

Agricultura de Baixo Carbono – ABC; Sistemas
sustentáveis de produção: Integração Lavoura
Pecuária (ILP); Novo Código Florestal;
Biocombustível (culturas e uso na produção de
bioenergia); Crédito Rural; Noções básicas de
Boas Práticas de Fabricação
– BPF; Análise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle – APPCC; Programas de Autocontrole e
Procedimento Padrão de Higiene Operacional –
PPOH; Resíduos e contaminantes em produtos
deorigem animal; Identidade e qualidade de
produtos deorigem animal; Doenças transmitidas
por alimentos; Zoonoses; Defesa sanitária
Animal: prevenção, controle e diagnóstico, clínico
e laboratorial, das principais doenças que afetam
o comércio e a saúde humana e animal; Doenças
de notificação obrigatória; Conhecimentos
básicos de epidemiologia, análise de risco e
bioestatística; Desenvolvimento de programas
sanitários; Disseminação de doenças aos
animais
por produtos
destinados
para
alimentação animal; Principais alimentos, suas
características nutricionais e utilização na
indústria da nutrição de animais; Noções básicas
de biossegurança; Serviço de Rastreabilidade da
Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos:
Conceito e Aplicações; Melhoramento Genético
Animal e Registro Genealógico; Legislação
federal em defesa sanitária animal, inspeção de
produtos
de
origem
animal,
produtos
veterinários, programas sanitários; Legislação
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Federal sobre fiscalização de produtos
destinados
à
alimentação
animal;
Conhecimentos básicos em vigilância sanitária;
Noções de custo de produção de atividades
rurais; Gestão de empreendimentos rurais
(produção, direção, controles e avaliação);
Atualidades sobre o Agronegócio, globalização,
mercados interno e externo; Elaboração de
Projetos, Gestão de Projetos e Planejamento;
Assistência Técnica e Extensão Rural, Recursos
didáticos e o uso de novas tecnologias da
informação
e
comunicação
na
educação.
Organização, acompanhamento e avaliação de
projetos educacionais; Relatórios Gerenciais
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Técnico em Ciências Agrárias, Técnico
Agrícola, Técnico Agropecuário, Técnico em
Zootecniae/ou Técnico em Agronegócio.

Técnico em Informática

Agricultura de Baixo Carbono – ABC, sistemas
sustentáveis de produção: Integração Lavoura
Pecuária.
(ILP);
Novo
Código
Florestal;Biocombustível (culturas e uso na
produção de bioenergia); Noções básicas de
Boas Práticas de Fabricação - BPF, Análisede
Perigos e PontosCríticos de Controle APPCC, Programas de Autocontrole e
Procedimento Padrão deHigiene Operacional
– PPOH; Resíduos e contaminantes em
produtos de origem animal. Identidade e
qualidade de produtos de origem animal.
Doenças
transmitidas
por
alimentos.
Zoonoses.
Defesa
sanitária
Animal:
prevenção, controle e diagnóstico, clínico e
laboratorial, das principaisdoenças que afetam
o comércio e a saúde humana e animal.
Doenças
de
notificação
obrigatória.
Conhecimentos básicos de epidemiologia,
análise
de
risco
e
bioestatística.
Desenvolvimento de programas sanitários.
Disseminação de doenças aos animais por
produtos destinados para alimentação animal.
Noçõesbásicas de biossegurança. Serviço de
Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de
Bovinos e Bubalinos: Conceito e Aplicações.
Melhoramento Genético Animal e Registro
Genealógico. Legislação federal em defesa
sanitária animal, inspeção de produtos de
origem
animal,
produtos
veterinários,
programas sanitários. Legislação Federal
sobre fiscalização de produtos destinados à
alimentação animal. Conhecimentos básicos
em vigilância sanitária; Noções de custo de
produção de atividades rurais; Gestão de
empreendimentos rurais (produção, direção,
controles e avaliação); Atualidades sobre o
Agronegócio, globalização, mercados interno
e externo; Elaboraçãode Projetos, Gestão de
Projetos e Planejamento; Assistência Técnica
e Extensão Rural;

Análises de Sistemas e Suporte ao usuário,
Gestãoderedes e e-mails, suporte a usuários
de microinformática (MS-Office), instalação de
computador e periféricos, instalação de
softwares básico e outros; Antivírus, internet e
extranet. Rede e segurança de dados.
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Assistente Administrativo

Assistente de Comunicação - Design
Gráfico.

Assistente de Comunicação - Áudio eVìdeo
(Editor Imagem)

Motorista

Gestão de documentos: protocolo físico e
informatizado,
organização,
arquivo;
Elaboração de correspondências; Técnicas
administrativas e organizacionais; Noções
básicas de atendimento ao público; Correio
eletrônico. Grupo e equipe de trabalho.
Noções de prestação de contas
Metodologia de projeto aplicada ao
design(Métodos, técnicos e instrumentos).
Tipografia aplicada aodesign. Teoria da cor e
psicodinâmica das cores. Conceitos básicos
de desenho, representação bi etridimensional.
Composição e aplicações gráficas em
suportes variados (cartaz, revista, folder,
formulário, papelaria entre outros). Artefinalização, diagramação e editoração
eletrônica. Identidade visual (Sistemas de
Identidade Visual, desenvolvimento de marca,
aplicações, anteparos e manual de aplicação).
Imagem digital (conceitos e teorias. Uso,
edição e tratamento. Formatos e tipos de
arquivo.
Digitalização, importação e exportação).
Métodos de gravação, montagem e
sonorização Formatos e sistemas de edição.
Composição de imagem e centro de
interesse. Temperatura de cor.Técnicas de
edição para diferentes formatos e conteúdos.
Aplicações de efeitos em transições de
cena.
Noções de Mecânica; Direção defensiva.
Legislaçãode trânsito.
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Leia-se:
CONHECIMENTOS GERAIS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS

1. Língua Portuguesa: Interpretação de textos literários e não literários; Conotação e
denotação; Figuras de linguagem. Fonética: Sílaba: separação silábica e acentuação
gráfica; Ortografia; Morfologia: Processos de formação de palavras; Classes de palavras:
substantivo (classificação e flexão); adjetivo (classificação, flexão e locução adjetiva);
advérbio (classificação, colocação e locução adverbial); conjunções (coordenativas e
subordinativas); verbo: flexão verbal (número, pessoa, modo, tempo,voz), classificação
(regulares, irregulares, defectivos, abundantes, auxiliares e principais) e conjugação dos
tempos simples; pronome (classificação e emprego); Pontuação.
2. Conhecimentos sobre o SENAR-AR/TO:
Conhecimentos gerais Disponível em:
https://www.senar-to.com.br/pagina.php?l=97012bd3285e2d70a8a1444941bcb779
Código de conduta Disponivel em:
http://senar-to.com.br/administracao/files/files/Guia_de_Conduta_SENAR_TO.pdf
2. Conhecimentos específicos, conforme cargo.
3. Dissertação: Sobre a atuação e demais especifcações do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR-AR/TO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

VAGA

Pedagogo

Administrador em Recursos Humanose/ou
Gestor em Recursos Humanos

Bacharel em Direito

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Legislação geral da educação profissional e
tecnológica de nível médio e superior; Avaliação,
supervisão e regulação; Legislação geral da
educação à distância; Importância, estrutura e
elementos do projeto pedagógico institucional;
Estrutura e elementos principais do PPC (projeto
pedagógico de curso); Tendências e concepções
pedagógicas; Elementos da prática pedagógica;
Recursos didáticos e o uso de novas tecnologias
da informação e comunicação na educação;
Desenvolvimento de projetos pedagógicos para as
organizações;
Cultura, ética e valores organizacionais.
Legislação trabalhista e previdenciária. Avaliação
de desempenho. Plano de Carreira. Recrutamento
e seleção. Gestão e organização do trabalho.
Rotinas de pessoal e sistemas. Motivação e
liderança.
Saúde ocupacional.
Direito Administrativo: Princípios do direito
administrativo. Administração direta e indireta.
Serviços
Sociais
Autônomos.
Processo
Administrativo Disciplinar. Sindicância. Licitação à
Luzdo Regulamento Próprio do SENAR-AR/TO.
Licitação à Luz do Regulamento Próprio do
SENAR-AR/TO. Direito Tributário: Código
Tributário Nacional. Normas gerais de direito
tributário.
Tributos.
Obrigação
tributária.
Responsabilidade tributária. Contribuição do
SENAR- AR/TO.
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Administrador

Contador

Bacharel em Direito com OAB

Gestão de documentos: protocolo físico e
informatizado, organização, arquivo; Elaboração
de correspondências; Técnicas administrativas e
organizacionais; Noções básicas de atendimento
ao público; Informática: Pacote Office e Internet.
Sistema de Gestão. Direito Administrativo:
Princípios do direito administrativo. Administração
direta e indireta. Serviços Sociais Autônomos.
Legislação e ética profissional do contabilista;
Princípios fundamentais de contabilidade e
Normas brasileirasde contabilidade, contabilidade
Gerencial. Patrimônio: Conceito contábil e
componentes patrimoniais: Ativo, Passivo,
Patrimônio Líquido. Equação Patrimonial e suas
variações. Escrituração: Partidas Dobradas,
Contas, Débito,Crédito e Saldo, Livros de
Escrituração, Fórmulas de Lançamentos, Fatos
Contábeis. Apuração do resultado do exercício:
Procedimentos
e
contabilização.
Balanço
patrimonial:
Direito Constitucional: Normas Constitucionais.
Disposições Constitucionais Gerais. Controle de
constitucionalidade. Remédios Constitucionais;
Súmula Vinculante. Organização do Estado;
Direito Administrativo: Princípios do direito
administrativo. Administração direta e indireta.
Licitação à Luz do Regulamento Próprio do
SENAR-AR/TO. Direito Tributário: Normas gerais
de direito tributário. Tributos. Obrigação tributária.
Direito do Trabalho: Contrato individual de
Trabalho;Suspensão e Interrupção do Contrato de
Trabalho;
Responsabilidade
solidária
de
empresas. Direito Processual do Trabalho:
Princípios gerais que informam o processo
trabalhista; Nulidades no processo trabalhista;
Direito Civil: Pessoas naturais e pessoas jurídicas.
Atos jurídicos; Negócio jurídico; Prescrição e
decadência; Contratos; Direito Processual Civil:
Processo de execução; Liquidação e cumprimento
da sentença; Recursos em geral.
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Engenheiro Agrônomo

Técnico em Ciências Agrárias, Técnico
Agrícola, Técnico Agropecuário, Técnico em
Zootecniae/ou Técnico em Agronegócio.···.

Técnico em Informática

Novo Código Florestal; Biocombustível(culturas e
uso na produção de bioenergia); Crédito Rural;
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
– APPCC; Programas de Autocontrole e
Procedimento Padrão de Higiene Operacional –
PPOH; Noções básicas de biossegurança;
Legislação Federal sobre fiscalização de produtos
destinados à alimentação animal; Noções de custo
de produção de atividades rurais; Gestão de
empreendimentos rurais (produção, direção,
controles e avaliação); Atualidades sobre o
Agronegócio, globalização, mercados interno e
externo; Elaboração de Projetos, Gestão de
Projetos e Planejamento; Assistência Técnica e
Extensão Rural, Recursos didáticos e o uso de
novas tecnologias da informação e comunicação
na educação. Organização, acompanhamento e
avaliação de projetos educacionais; Relatórios
Gerenciais.

Agricultura de Baixo Carbono – ABC, sistemas
sustentáveis de produção: Integração Lavoura
Pecuária. (ILP); Noções básicas de Boas Práticas
de Fabricação - BPF, Análisede Perigos e Pontos
Críticos de Controle - APPCC, Programas de
Autocontrole e Procedimento Padrão de Higiene
Operacional – PPOH; Doenças transmitidas por
alimentos. Zoonoses. Defesa sanitária Animal:
prevenção, controle e diagnóstico, clínico e
laboratorial, das principaisdoenças que afetam o
comércio e a saúde humana e animal. Doenças
de notificação obrigatória. Conhecimentos
básicos de epidemiologia, análise de risco e
bioestatística. Desenvolvimento de programas
sanitários. Disseminação de doenças aos
animais
por produtos
destinados
para
alimentação animal. Noções básicas de
biossegurança.
Análises de Sistemas e Suporte ao usuário,
Gestãoderedes e e-mails, suporte a usuários de
microinformática (MS-Office), instalação de
computador e periféricos, instalação de
softwares básico e outros; Antivírus, internet e
extranet. Rede e segurança de dados.
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Gestão de documentos: protocolo físico e
informatizado, organização, arquivo; Elaboração
decorrespondências; Técnicas administrativas e
organizacionais; Noções básicas de atendimento
ao público; Correio eletrônico. Grupo e equipe de
trabalho. Noções de prestação de contas

Assistente Administrativo

Assistente de Comunicação - Design
Gráfico.

Assistente de Comunicação - Áudio eVìdeo
(Editor Imagem)

Motorista

Metodologia de projeto aplicada ao design
(Métodos, técnicos e instrumentos). Tipografia
aplicada aodesign. Teoria da cor e psicodinâmica
das cores. Conceitos básicos de desenho,
representação bi e tridimensional. Composição e
aplicações gráficas em suportes variados (cartaz,
revista, folder, formulário, papelaria entre outros).
Arte-finalização, diagramação e editoração
eletrônica. Formatos e tipos de arquivo.
Digitalização, importação e exportação de
arquivos digitais.
Métodos
de
gravação,
montagem
e
sonorização Formatos e sistemas de edição.
Composição deimagem e centro de interesse.
Temperatura de cor. Técnicas de edição para
diferentes formatos e conteúdos. Aplicações de
efeitos em transições decena. Imagem digital:
conceitos e teorias. Uso, edição e tratamento.
Noções de Mecânica; Direção defensiva.
Legislaçãode trânsito – Noções Gerais do
Código nacional de Trânsito.

Palmas, 17 de janeiro de 2022

Silvana Galante
Representante Legal
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