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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

DECRETON. 16067,DE 20 DE JULHO DE 2011.

Inclui no Anexo único do Decreto n. 10039, de 19
de julho de 2002, a Tabela de Produtividade
referente ao cargo de Técnico de Defesa
Agrosilvopastoril, na especialidade de Pedagogia.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 65, inciso V, da Constituição Estadual,

DEÇRE1A:

Art. Io O Anexo único do Decreto n. 10039, de 19 de julho de 2002, que "Regulamenta o
procedimento para avaliação do Adicional de Produtividade instituído pela Lei Complementar n. 254, de
14 de janeiro de 2002", passa a vigorar acrescido da Tabela de Produtividade referente ao cargo de
Técnico de Defesa Agrosilvopastoril, na especialidade de Pedagogia, conforme tabela constante do
Anexo único a esta Decreto.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a Io de maio
de 2011.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 20 de jul ho de 2011, 123° da República.

CONFUCIO AIRES MOURA

Governador



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

ANEXO ÚNICO

TABELA DE PRODUTIVIDADE

TÉCNICO ADMINISTRATIVO AGROSILVOPASTORIL
PEDAGOGO

COD. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS UNIDADE PONTO

01 Elaborar relatórios que versem sobre atividades da IDARON Relatório 300

02 Supervisão dos Relatórios Técnicos que versem sobre as atividades da
IDARON

Relatório 30

03 Elaborar apostilas com conteúdo sobre sanidade animal e vegetal Apostila 1000

04 Elaborar manuais que veiculem informações sobre as ações empreendidas
pela IDARON

Manual 500

05 Participar de Reuniões com Diretores para tratar de assuntos relativos á sua
área, e assim, obter subsídios que ajudarão na sistematização do trabalho do
pedagogo

Reunião 300

06 Participar de Reuniões com Gerentes para tratar de assuntos relativos à sua
área, e assim, obter subsídios que ajudarão na sistematização do trabalho do
pedagogo

Reunião 200

07 Participar de Reuniões com Coordenadores dos Vários Programas
desenvolvidos pela GIDSA e GIDSV para tratar do trabalho de cada
Coordenação e, assim, obter subsídios que irão ajudar na sistematização do
trabalho do pedagogo.

Reunião 100

08 Participar de reuniões da Gerência em que são passadas as informações e
estabelecidas interações com a finalidade de otimizar o trabalho da IDARON

Hora 20

09 Ministrar cursos sobre relações Interpessoais, Comunicação, Educação e
outros

Hora 1000

10 Coordenar capacitações referentes á área de atuação e suas etapas Evento 1000

11 Participar de palestras sobre Educação Sanitária em Defesa Agropecuária em
um Mundo Globalizado. Complexo e Competitivo

Hora 100

12 Participar de Palestras referentes á área de atuação Hora 100

13 Participar de Painéis referentes à área de atuação Hora 100

14 Revisar e propor alterações em textos de documentos e em material de
divulgação das ações da IDARON

Texto 150

15 Elaborar textos em linguagem didática sobre os programas que têm por
objetivo proporcionar sanidade animal e vegetal

Texto 300

16 Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, controlar, executar e avaliar
qualquer atividade que implique na aplicação dos conhecimentos da área
pedagógica

Evento 500

17 Prestar Assessoria e consultoria técnica em assuntos de natureza sócio-

educacional

Hora 150

18 Elaborar estudos e pareceres técnicos para orientar a tomada de decisões em
processos de planejamento ou organização

Estudo/Parecer 300

19 Participar dentro de sua especialidade, de equipes multidisciplinares na
elaboração,análise e implantação de programas e projetos

Hora 150


