
 
 

ATO 001  

RETIFICA EDITAL Nº 001/2022 DE CONCURSO PÚBLICO 

   

O Senhor Osmar Tozzo, Prefeito municipal de Passos Maia, no uso de suas 

atribuições legais, juntamente com a comissão de concurso público e o 

Centro de Estudos Uniase, torna público o que segue: 

 

1.1- Alteração do Conteúdo programático na área de Matemática para as questões comuns nos 
cargos de nível médio e superior, sendo retirado pois esses cargos não contemplam esse 
conteúdo programático.  
MATEMÁTICA 
 
Números Naturais e sistemas de numeração decimal; números racionais, operações com números naturais: adição, subtração, 
multiplicação e divisão; Espaço e forma, grandezas e medidas; Expressões numéricas, múltiplos, resolução de problemas, regras de 
três simples e composta, sistema de numeração decimal e romana; Raízes, proporcionalidade entre seguimentos, semelhança de 
figuras, números, formas geométricas, medidas de comprimento, ângulos e retas, números primos, medidas de tempo, polígonos, 
frações, triângulos e quadriláteros, medidas de capacidade, porcentagem, juros simples e compostos, medidas de superfície, 
gráficos e tabelas, simetria e medidas de massa. Álgebra, trigonometria, geometria, geometria analítica, equações de primeiro e 
segundo grau, noções de estatística, Sequência, Progressão Aritmética e Progressão Geométrica e Raciocínio Lógico 

 

1.2 – Alteração do conteúdo programático no cargo de Arquiteto.  
Onde lê-se :  
Elaborar, executar e avaliar planos, programas, projetos e estudos de desenvolvimento urbano e investimento público. Definir 
propostas de legislação urbanística. Elaborar pareceres técnicos sobre projetos, consultas e processos inclusive na área ambiental. 
Principais Atribuições: Planejar, elaborar, atualizar, analisar, acompanhar e fiscalizar projetos arquitetônicos e urbanísticos e/ou 
obras de construção civil, de reformas, restaurações de unidades de interesse de preservação, áreas de lazer, paisagismo dos bens 
de patrimônio cultural, artístico e arquitetônico, parcelamento do solo tendo em vista a legislação vigente. Realizar vistorias técnicas 
em áreas, terrenos e imóveis para implantação projetos, verificando as características físicas, topográficas e arquitetônicas e sua 
interferência na paisagem urbana. Emitir pareceres técnicos, quanto à viabilidade de implantação de projetos, vistoriar, 
supervisionar, acompanhar obras e reformas do município. Elaborar propostas nas áreas de uso de solo, sistema viário e circulação, 
habitação e preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental, objetivando consolidar as políticas e diretrizes de 
desenvolvimento urbano. Instruir e elaborar pareceres técnicos em processos administrativos e/ou expedientes externos, 
relacionados à legislação urbana, a projetos de áreas de lazer, paisagismo, unidades de interesse de preservação histórica, e de 
obras em geral. Analisar consultas para instalação de atividades comerciais e de publicidade. Atender e orientar o público em geral 
em assuntos relacionados á área de atuação. Participar de comissões, grupos de trabalhos e delegações em áreas estratégicas de 
interesse do Município. Realizar e analisar levantamentos fotográfico de áreas e/ ou edificações e medições básicas para elaboração 
de estudos preliminares. Promover pesquisas de dados patrimoniais, diretrizes urbanísticas, ambientais, de materiais e métodos de 
construção necessários à elaboração de projetos. Elaborar planilha de orçamento com especificações de serviços e/ou materiais 
utilizados, quantidades, valores, a fim de subsidiar a área de compras em licitações e/ou concorrências públicas. Elaborar memoriais 
descritivos. Vistoriar e/ou inspecionar documentos de projetos, quanto à legalidade, o cumprimento das normas de licenciamento 
de atividades e construção e/ou das exigências processuais. Analisar processos de licenciamento de estabelecimentos e atividades, 
de acordo com as posturas municipais e legislação de uso do solo, integrando, as normas ambientais, tributárias e sanitária. 
Conhecer métodos e procedimentos para o desenvolvimento e uso de sistemas geográficos de informações, orientados para o 
planejamento urbano. Zelar pelos equipamentos e materiais. Executar outras atividades compatíveis com a formação profissional. 
Elaborar estudos e avaliações dos impactos ambientais, licenciamento ambiental, utilização racional dos recursos disponíveis e 
desenvolvimento sustentável. 

 

 

 



 
Leia-se:  
ARQUITETO  
CONHECIMENTOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS: Organização administrativa dos serviços do Órgão 
Municipal: finalidades dos órgãos, qualidade no atendimento ao público, a imagem da 
instituição, a imagem profissional, sigilo e postura Atendimento ao público, protocolo, técnicas 
de arquivo, correspondência oficial de acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência 
da República. ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética 
e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função pública. 5 Ética no setor público. Regime 
disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades). Atos de 
improbidade administrativa.  

CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO: Projeto Arquitetônico e Urbanístico: representação 
técnica de projetos arquitetônicos e urbanísticos; programas de necessidades; 
dimensionamento, organização do arranjo interno e layout; controle térmico, acústico e 
luminoso das edificações. Acessibilidade nas construções e no meio urbano: adequação do 
espaço, mobiliário e equipamentos urbanos; NBR 9050; Decreto nº 5.296/04. Ordenação do Solo 
Urbano: zoneamento de uso de solo; índices urbanísticos; sistema viário, uso e ocupação do 
solo; projetos urbanísticos e de reestruturação urbana; impactos ambientais urbanos; 
planejamento urbano no Brasil; plano diretor. Legislação urbanística e ambiental: instrumentos 
de intervenções urbanísticas e ambientais; limitações e restrições à propriedade; função social 
da propriedade; instrumentos jurídico-urbanísticos do Estatuto da Cidade; servidão urbanística, 
desapropriações, limitações administrativas. Parcelamento do Solo Urbano: aspectos 
urbanísticos e legais do parcelamento do solo urbano. Noções dos projetos complementares: 
noções de comportamento e desempenho estrutural das edificações; instalações elétricas e 
hidros sanitárias; especificação de serviços e materiais; instalação de elevadores; sistemas de 
segurança nas edificações; prevenção contra incêndio. Viabilidade técnico-financeira de 
projetos arquitetônicos, urbanísticos e complementares: memoriais descritivos; cadernos de 
encargos; orçamento; composição de custos; técnicas de gerenciamento de atividades e 
recursos; acompanhamento e fiscalização, controle e programação de obras; licitação de obras 
públicas. Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental: noções de preservação do patrimônio 
histórico, cultural e ambiental; tombamento e inventário. Computação gráfica: conhecimento 
de AutoCAD 2D e 3D.Informática Básica- Sistemas operacionais Windows e Linux: sistema de 
arquivos; utilização dos principais recursos, aplicativos e ferramentas, Microsoft Office e BR 
Office: criação, edição, formatação, visualização e impressão de textos, planilhas e 
apresentações; uso de fórmulas, tabelas, imagens e gráficos, teclas de atalho, envio e 
recebimento de e-mail, Internet e Intranet; navegação e busca na Web; correio eletrônico. 
Segurança: softwares maliciosos; procedimentos e aplicativos de segurança; realização de 
cópias de segurança. Lei complementar nº 66/2011 – Código de Obras e Edificações de Passos 
Maia.  

 

 

Passos Maia, 16 de novembro de 2022. 

Osmar Tozzo 

Prefeito Municipal  


