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RETIFICAÇÃO DO ANEXO III – PROVA PRÁTICA 

 
AGENTE DE INSPEÇÃO SANITARIA: Teste prático, com manuseio de facas, de 
execução correta e integral dos exames de acordo com técnicas estabelecidas 
para a inspeção da superfície externa e interna das carcaças, vísceras torácicas, 
vísceras abdominais e nodos-linfáticos, assim como a interpretação dos achados. 
 
FICA DETERMINADO QUE: 
 

1. Os candidatos do cargo de Agente de Inspeção Sanitária – deverão estar 

obrigatoriamente munidos do Documento de Identidade.  

2. Os candidatos faltosos terão nota igual a zero.  

3. Não serão concedidas novas tentativas aos candidatos que no decorrer dos 5 

(cinco) minutos estabelecidos para a realização da prova, não efetuarem a prova 

prática aplicada. 

4. O resultado da prova prática será divulgado e publicado em até 15 (quinze) dias 

corridos da realização da mesma.  

5. Fica expressamente proibida a reaplicação da prova prática.  

6. Os demais esclarecimentos necessários serão fornecidos pelo fiscal da prova 

antes do início da realização da prova pelo candidato (a).  

7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso 

Público e constarão em ata.  

8. A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como 

critério de avaliação a "Capacidade Técnica" e o "Conhecimento" dos candidatos 

(as).  

9. O conhecimento e a capacidade técnica que inclui a habilidade do candidato (a) 

terão o mesmo peso na nota final do candidato (a), sendo "50" (cinquenta) pontos 

para a Capacidade Técnica e "50" pontos para o Conhecimento. 

10. O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos somadas 

a avaliação do conhecimento e da capacidade técnica, será desclassificado do 

certame.  
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11. Cada Candidato terá 5(cinco) minutos para completar a prova prática, 

devidamente cronometrado pelo fiscal de prova. 

12. Bibliografia dos Conhecimentos Específicos e da Prova 
Prática 

 

Instrução Normativa Nº 3, de 17 de Janeiro de 2000, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/bem-estar-
animal/arquivos/arquivos-legislacao/in-03-de-2000.pdf 
 
Inspeção de Carnes Padronização de Técnicas, Instalações e Equipamentos Bovinos 
Currais e seus Anexos, Sala da Matança – a partir do Capítulo 3, Tomo de Bovino, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-
animal/empresario/copy_of_TOMODEBOVINO.pdf 
 
Portaria Nº 368, de 4 de Setembro de 1997, do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento 
http://www.cidasc.sc.gov.br/inspecao/files/2012/08/PORTARIA-368.pdf 
 
Decreto Federal Nº 9.013, de 29 de março de 2017, Artigo 84 a ao Artigo 185 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9013-29-marco-2017-
784536-publicacaooriginal-152253-pe.html%C2%A0 
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