
 

1 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 
- CONCURSO PÚBLICO -  

 
 
 
 

EDITAL Nº 2, DE 30 DE JANEIRO DE 2014 - RETIFICAÇÃO 
 
 
O Secretário Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, no uso de suas atribuições, considerando a ocorrência 

de erro material e a prerrogativa de alterar a bem do interesse públicos os atos administrativos de sua discricionariedade, RETIFICA o Edital nº 1, de 21 
de janeiro de 2014.  

 
1 - Ficam alteradas as tabelas dos anexos I e V do Edital nº 1, de 21 de janeiro de 2014: 
 
1.1 - Relativamente ao cargo de Fiscal Federal Agropecuário - Engenheiro Agrônomo, nas vagas para o Amapá e para o Rio Grande do Sul: 
 
Onde se lê: "Rio Branco", leia-se "Macapá"; e onde se lê: "Livramento", leia-se: "Santana do Livramento". 
 
1.2 - Relativamente ao cargo de Fiscal Federal Agropecuário - Veterinário, nas vagas para o Ceará e para o Mato Grosso: 
 
Onde se lê: "Acarú", leia-se "Acaraú"; e onde se lê: "Guaratã do Norte", leia-se: "Guarantã do Norte". 
 
1.3 - Relativamente ao cargo de AISIPOA - Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, nas vagas para o Mato Grosso e 
Rio Grande do Norte: 
 
Onde se lê: "Guaratã do Norte", leia-se: "Guarantã do Norte"; e onde se lê: "Canguretama", leia-se: "Canguaretama". 
 
2 - Ficam também alteradas as tabelas dos anexos I e V do Edital nº 1, de 21 de janeiro de 2014, relativamente aos cargos de Agente de Atividades 
Agropecuárias e Técnico de Contabilidade, na coluna formação, adequando-se ao disposto no item 1: 
 
Onde se lê: "Ensino Médio", leia-se "Ensino Médio Técnico".   
 
3 - Na tabela do item 1 do Edital nº 1, de 21 de janeiro de 2014, fica ajustado o quantitativo de vagas parciais ao somatório total: 
 
Onde se lê: "750", leia-se: "796" 
 
4 - Os conteúdos programáticos de conhecimentos específicos, constantes do Anexo II do Edital nº 1, de 21 de janeiro de 2014, passam a vigorar com 
as seguintes alterações:  
 
I - ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 
 
Onde se lê: ”(...) IN 64/2008 (...)“, leia-se: ”(...) IN 46/2011 (...)“;  
 
II - FARMACÊUTICO: 
 
Onde se lê: ”(...) Lei Federal nº 6.390, de 23 de setembro de 1976 (...)”, leia-se: ”(...) Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 (...)”. 
 
III - AGENTE DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 
 
Onde se lê: ”(...) Decreto Federal nº 3.664/2000 (...)”, leia-se: ”(...) Decreto Federal nº 6.268/2007 (...)”. 
 
IV - AUXILIAR DE LABORATÓRIO: 
 
Onde se lê: ”(...) Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de Saúde 
(...)”, leia-se: ”(...) Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária e legislação pertinente (...)”.   
 
V - Todos os cargos: 
 
Onde se lê: ”(...) Lei Federal nº 8.027, de 12 de abril de 1990 - Código de Ética dos Servidores Públicos (...)”, leia-se: ”(...) Lei Federal nº 8.027, de 
12 de abril de 1990, e Decreto Federal nº 1.171, de 22 de junho de 1994 - Código de Ética dos Servidores Públicos (...)”. 
 
5 - Os conteúdos programáticos de conhecimentos específicos dos cargos de Contador e Técnico de Contabilidade ficam acrescidos dos seguintes itens: 
 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, editadas pelo CFC (NBCT 16); Lei Federal nº 10.180/2001 e alterações posteriores, 
Decreto Federal nº 6.976/2009 (Sistema de Contabilidade Federal) e Portaria MF nº 184/2008, Portaria STN nº 437, de 12/7/ 2012, e alterações 
posteriores (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 5ª edição).  
  
6 - Fica alterado o Anexo I do Edital nº 1, de 21 de janeiro de 2014, de forma a indicar quais as localidades terão reserva de vagas para pessoas com 
deficiência, na forma seguinte: 
 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO: 4 vagas para PcD = Manaus/AM (1), Brasília/DF (1), Curitiba/PR (1) e São Paulo/SP (1); 
 
FARMACÊUTICO: 1 vaga para PcD = Recife/PE; 
 
VETERINÁRIO: 6 vagas para PcD = Manaus/AM (1), Vitória/ES (1), Pedro Leopoldo/MG (1), Belém/PA (1), Recife/PE (1) e Porto Alegre/RS (1); 
 
ZOOTECNISTA: 1 vaga para PcD = Belém/PA; 
 
QUÍMICO: 2 vagas para PcD = Pedro Leopoldo/MG (1) e Porto Alegre/RS (1); 
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AGENTE DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS: 3 vagas para PcD = Foz do Iguaçu/PR (1), Guarulhos/SP (1) e Santos/SP (1); 
 
AISIPOA - AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL: 5 vagas para PcD = Salvador/BA (1), Brasília/DF (1), 
Teresina/PI (1), Paranaguá/PR (1) e Santos (1); 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO: 10 vagas para PcD = Goiânia/GO (2), Pedro Leopoldo/MG (1), Belém/PA (2), Recife/PE (2), Porto Alegre/RS (2) e 
Campinas/SP (1); 
 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO: 4 vagas para PcD = Goiânia/GO (1), Recife/PE (1), Porto Alegre/RS (1) e Campinas/SP (1); 
 
ADMINISTRADOR: 2 vagas para PcD = Brasília/DF (2); 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO: 6 vagas para PcD = Brasília/DF (6); 
 
CONTADOR: 1 vaga para PcD = Brasília/DF; e 
 
TÉCNICO DE CONTABILIDADE: 1 vaga para PcD = Brasília/DF. 
 
7 - O subitem 9.5 do Edital nº 1, de 21 de janeiro de 2014 passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 
Onde se lê: ”(...) 9.5 Após a nomeação e a posse o candidato iniciará o estágio probatório de 3 (três) anos, período no qual não terá direito a requerer 
remoção para área/localidade distinta da escolhida no momento da inscrição no Concurso Público (...)”,  leia-se: ”(...) 9.5 Após a nomeação e a posse 
o candidato iniciará o estágio probatório de 3 (três) anos, período no qual não terá direito a requerer remoção para área/localidade distinta da escolhida 
no momento da inscrição no Concurso Público, contudo, será admitida, a qualquer tempo a remoção por ofício de que trata o Inciso I do art. 36 da Lei 
Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. (...)” 
  
8 - As atribuições do cargo de AISIPOA - Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, passam a vigorar com a seguinte 
alteração: 
 
Onde se lê: ”(...) fazer a prova da paraxidase , da redutase e de fosfatose (...)”, leia-se: ”(...) fazer prova da peroxidase, redutase e fosfatase (...)”. 
 
9 - O Edital nº 1, de 21 de janeiro de 2014, será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes desta Retificação. 
 
Brasília/DF, 30 de janeiro de 2014. 

 
JOSÉ GERARDO FONTELLES 


