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PoRTARTA N' l5q /2016

O PRESIDENTE DA AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA -

AGRODEFESA, no uso de suas atribuig6es que lhe confere o art' 70, ll, alinea "h" da

Lei Estadual no 17.257, de 25 de janeiro de 2011;

Tendo como objetivo a busca da eficiCncia e da eficAcia do controle e

monitoramento do trensito de animais vivos, produtos e subprodutos de origem animal e

vegetal, de quimioterApicos, de biol6gicos, de sementes e mudas e de produtos

agrot6xicos;

RESOLVE:

Art. 1'AARIR vagas para composi€o das escalas de trabalho nos postos fixos

no ambito da Ag6ncia Goiana de Defesa Agropecu6ria - AGRODEFESA' bem como

REGULAMENTAR e ESTABELECER as regras para a composigao das vagas,

conforme disposto no ANEXO UNICO, desta Portaria.

Art. 2' Os casos omissos serao resolvidos pela Diretoria Executiva da

AGRODEFESA,

Art. 3" Esta Portaria entrara em vigor na data de sua assinatura, condicionada a

sua publicagao no site da AGRODEFESA.

DC-SE cIENcIA E cUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGENCIA GOIANA PE PEFESA AGROPECUARIA
- AGRoDEFESA, Goi6nia, aos C6 dias do mes de & t"uJ oe zoto.
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ANEXO UNICO

l. Ficam instituidas 30 (trinta) vagas para o Cargo de Agente de

Fiscalizagao AgropecuAria, efetivo, de acordo com o quadro abaixo:

POSTO FISCAL REGIONAL MUNICIPIO N" DE VAGAS

Aragargas
Botelho
Cana Brava
CEASA
CEASA

ua Cluonte Rio Parana Guaranide Goi6s
Rio Caiapo Aragargas
Rioltiquira Cristalina
Rio Corumba Cumari
Rio das Antas Anapolis
Rio das Antas Goiania

agCncia Goana de Defesa Agropeo,ria
Av Cncular no 466. Od 87. Lote 02 Selor Ped.o Ludovico- GoianE GO, CEP 74823_020

Fone (62) 3201 3586 e-mall: gensa@asodeiesa go gov br

07
03
05
02
01
01

Everlan Soares Rio do Ouro Porangatu 03
lvap6 Alto Araguaia Sta. Rita do Araguaia 06

JK - Entrada Rb Paranaiba ltumbiara 01

Sio Joao Alto Araguaia ltaje 01

ll. Fica defino que a composigao das vagas nos Postos Fixos instituidas

no item I devera ser por adesao voluntAria dos servidores, atendendo os seguintes

criterios:

. Ser servidor titular de cargo de provimento efetivo pe(encente ao Quadro

de Pessoal da AGRODEFESA:
. Nao esiar no quadro de servidores que je executam atividades no Posto

Fixo:
. Neo estar em gozo de licenqa para tratar de interesse particular;
. Nao estar em licenga para tratamento de saide;
. Nao estar a disposigao de outro 6rgao ou entidade;
. Nao estar afastado para exercicio de mandato eletivo;
. Nao desfrutar do beneficio de redugao de carga horaria;
. Ter flexibilidade de horario;
. Ter disponibilidade de trabalhar em regime de escala;
. Ter conhecimento e habilidade em informaticai
. Ter conhecimento amplo da legislagao sanitaria tanto animal quanto

vegetal e de agrot6xicos,
. Ter aflnidade com o exercicio de fiscalizaqeo de transito;

lll. O requerimento de adesao volunt6ria es vagas criadas para compor as

escalas dos Postos Fixos instituidas no item ldevere ser preenchido, atrav6s do link

disponibilizado no sistema SIDAGO;
lV. O servidor tera direito a uma op9ao de inscrigeo dentre as vagas

ofertadas. Caso o mesmo tenha feito mais de uma opgao, sere considerada valida a

Ultima inscrigao confirmada,
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V. Em havendo a adesao de servidores em nimero superior ao de vagas'

o criterio de desempate ficar6 a cargo do Diretor de FiscalizaqAo;

Vl. o servidor que se inscrever voluntariamente devera concordar

espontaneamenle em trabalhar em regime de escala, respeitando a carga horaria;

Vll. O servidor que compor voluntariamente a vaga do Posto Fixo devera

concordar, espontaneamente, em ser removido para Unidade Operacional Local da

Agrodefesa, conforme localiza9eo do Posto Fixo, caso esteja lotado em outra Unidade

Administrativa:

Vlll. No caso de desistencia do servidor a adesao voluntaria a uma das

vagas dos Poslos Fixos instituidas no item l, o mesmo tera sua Portaria revogada'

implicando o seu retorno, imedialo ao efelivo exercicio na sua Unidade Administrativa

de origem;

lX. Os servidores integrantes das vagas dos Postos Fixos poderao prestar'

temporariamente, servigos em qualquer das Unidades Administrativas, a criterio das

Gerencias de Fiscalizagao Animal e Vegetal, bem como seus Supervisores Regionais;

X. Nas faltas ou impedimentos legais e eventuais dos servidores que

aderiram voluntariamente a uma das vagas dos Postos Fixos instituidas no item l, o seu

substituto serA indicado pelo Supervisor Regional de sua lotagao;

Xl. O requerimento de adesao volunt6ria as vagas criadas para compor as

escalas dos Postos Fixos instituidas no item lencerrare em 20 de abril de 2016.
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