
PLANO ÚNICO DE CLASSIFICAÇÃO E RETRIBUIÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS 

DESCRIÇÃO DO CARGO 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: E    

DENOMINAÇÃO DO CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

CÓDIGO CBO: 0-53.20 

 REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

 ESCOLARIDADE: Curso Superior na área. 

 OUTROS:  

 HABILITAÇÃO PROFISSIONAL:  

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO 

 Elaborar e supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e pastos, 

planejando o controlando técnicas de utilização de terras, para possibilitar um 

maior rendimento e qualidade dos produtos agrícolas. 

RESPONSABILIDADES 

 Pelo serviço executado; 

 Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente a sua disposição.  

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

 Elaborar 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, a adaptabilidade dos 

cultivos, o rendimento das colheitas e outras características dos cultivos agrícolas;  

 Estudar os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições 

climáticas sobre culturas agrícolas, realizando experiências e analisando seus 

resultados nas fases da semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas 

de tratamento do solo e a exploração agrícola mais adequada a cada tipo de solo e 

clima;  

 Elaborar novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e 

praga de insetos, e/ou aprimorar as já existentes, baseando-se em experiências e 

pesquisas para preservar a vida das plantas e assegurar o maior rendimento do 

cultivo;  

 Orientar agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre sistemas e técnicas de 

exploração agrícola, fornecendo indicações, épocas e sistemas de plantio, custo 

dos cultivos, variedades a entregar e outros dados pertinentes, para aumentar a 

produção e conseguir variedades novas ou melhoradas, de maior rendimento, 

qualidade e valor nutritivo;  



 Especializar-se em determinado aspecto das culturas agrícolas como no 

multiplantio de variedades de plantas, no combate a pragas ou em cultivos 

específicos; e, 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. 

 


