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Processo Seletivo SENAR 001/2013 

 

 

 

Convocação 

 

 

 

Nos termos do item 4.2.9do Edital de Seleção SENAR/Administração Regional do 

Amazonas, nº 001/2013, convocamos os candidatos, aprovados na 1ª Etapa (Análise 

Curricular),para a realização da 2ª Etapa (Avaliação Técnica - Prova de Conhecimentos 

Técnicos Específicos) no dia 03/05/2013, às 08:30, salas 03 e 04na sede do SEBRAE-

AM, Avenida Leonardo Malcher, n 924- Centro – Manaus, AM. 

 

 

No dia da aplicação das provas, o candidato deverá comparecer ao local designado, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de: 

 

a) Carteira de identidade ou outro documento oficial que contenha foto; 

b) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

 

 

Informamos abaixo o conteúdo programático das Provas de Conhecimentos 

Técnicos Específicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

Administração Regional do Amazonas 
 

 
Cargo Ocupação Conteúdo Programático 

Supervisor 
 
 

Faixa Salarial: 
R$ 2.850,00  

 

Engenheiro 
Agrônomo, 

Médico 
Veterinário ou 
Zootecnista 

 

Agronomia: 
Fertilidade do Solo; 
Relação planta – solo- ambiente; 
Características do solo – Composição (matéria orgânica, minerais); 
Fruticultura (citricultura); 
Agricultura agroecológica (inimigos naturais, sistemas de produção); 
Agricultura de baixo carbono – ABC, sistemas sustentáveis de 
produção: integração lavoura pecuária (ILP); 
Novo Código Florestal; 
Biocombustível (culturas e uso na produção de bioenergia); 
Cultura do café (fertilidade e manejo); 
Olericultura (raízes); 
Crédito Rural; 
Gestão Rural; 
Atualidades sobre o Agronegócio, globalização, mercados interno e 
externo; 
Elaboração de Projetos, Gestão de Projetos e Planejamento; 
Informática: Pacote Office e Internet. 
Zootecnia: 
Defesa Sanitária Animal (legislação); 
Nutrição Animal – importância dos macro e micronutrientes na 
produção animal; 
Manejo pastagem, tipos de pastagem e sistemas de produção a 
pasto; 
Reprodução: animais de grande porte; 
Sistema produção – bonivicultura de leite; 
Sistema de produção – bovino cultura de corte; 
Sistema de produção integrada: Avicultura de corte; 
Apicultura e meliponicultura; 
Gestão Rural (produção, direção, controles e avaliação); 
Atualidades sobre o Agronegócio, globalização, mercados interno e 
externo; 
Elaboração de Projetos, Gestão de Projetos e Planejamento; 
Informática: Pacote Office e Internet. 
Veterinária: 
Serviço de inspeção federal (SIF, MAPA, leite, carne e mel); 
Bonivicultura de Corte e Leite 9nutrição, agrostologia e melhoramento 
animal); 
Epidemologia e Saúde Pública; 
Inspeção e tecnologia de leite e derivados; 
Bem Estar Animal (bioclimatologia animal); 
Medicina alternativa e complementar; 
Bonivicultura de Corte e Leite – melhoramento genético; 
Zoonoses (doenças transmitidas pelos animais); 
Gestão Rural (produção, direção, controles e avaliação); 
Atualidades sobre o Agronegócio, globalização, mercados interno e 
externo; 
Elaboração de Projetos, Gestão de Projetos e Planejamento; 
Informática: Pacote Office e Internet. 
 

 

 

 

 

 



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

Administração Regional do Amazonas 
 

Cargo Ocupação Conteúdo Programático 

Pedagogo 
 
 

Faixa Salarial: 
R$ 2.936,40  

 

Pedagogo 

Lei de diretrizes e bases da educação no tocante à educação 
profissional e tecnológica, ensino superior e educação a distância; 
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 a 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; 
Método didático; 
Avaliação da aprendizagem; 
Recursos didáticos e o uso de novas tecnologias da informação e 
comunicação na educação; 
Gestão Democrática; 
Pressupostos teóricos e orientações educacionais; 
Pedagogia da autonomia; 
Andragogia; 
Educação Formal, informal e Educação popular; 
Educação de jovens e adultos; 
Teorias Comportamentais, cognitivas, Humanistas, Processos de 
ensino-aprendizagem; 
Atualidades sobre o Agronegócio; 
Informática: Pacote Office e Internet. 
 

 

 
Prova de Conhecimentos Básicos 

sobre o SENAR 
- A ser aplicada para todos os cargos - 

 

 
Informações disponíveis no site: www.senar-am.org.br 
 

 

 

http://www.senar-am.org.br/

