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 COMPETÊNCIA 

Competência 1 
Analisar as características Econômicas, sociais e ambientais, identificando as atividades 

peculiares das áreas a serem implementadas. 

Competência 2a 
Planejar, organizar e monitorar a exploração e manejo do solo de acordo com suas 

características. 

Competência 2b 
Planejar, organizar e monitorar as alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus 

efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais. 

Competência 2c 
Planejar, organizar e monitorar a propagação em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e 

casas de vegetação. 

Competência 2d 

Planejar, organizar e monitorar a obtenção pelo preparo da produção animal; o processo de 

aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos 

agroindustriais. 

Competência 2e 
Planejar, organizar e monitorar os programas de nutrição e manejo alimentar em projetos 

zootécnicos. 

Competência 2f Planejar, organizar e monitorar a produção de mudas (viveiros) e sementes. 

Competência 3 
Identificar os processos simbióticos, de absorção, de translocação e os efeitos alopáticos entre 

solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas. 

Competência 4 
Selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de pragas e plantas daninhas, 

responsabilizando-se pela emissão de receita de produtos agrotóxicos. 

Competência 5 Planejar e acompanhar a colheita e a pós colheita. 

Competência 6 
Conhecer e executar os projetos paisagísticos, identificando estilos, modelos, elementos 

vegetais, materiais e acessórios a serem empregados. 
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Competência 7 Identificar famílias de microorganismos diferenciando entre benéficos e maléficos. 

Competência 8 Aplicar métodos e programas de reprodução animal e de melhoramento genético. 

Competência 9 
Elaborar, aplicar e monitorar programas de reprodução, programas profiláticos, higiênicos e 

sanitários na produção animal e agroindustrial. 

Competência 10 Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agropecuária. 

Competência 11 Identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de produtos. 

Competência 12 
Projetar e aplicar inovações nos processos de montagem, monitoramento e gestão de 

empreendimentos. 

Competência 13 Elaborar relatórios e projetos topográficos e de impacto ambiental. 

Competência 14 
Elaborar laudos, perícias, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas 

tecnologias. 

 

 


