ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA
RETIFICAÇÃO Nº 01/2017 AO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017

O MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA faz saber a quem possa interessar a
Retificação nº 01/2017 ao EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 conforme segue:

I- Inclui-se o conteúdo programático do cargo de Engenheiro Civil, conforme segue:
ENGENHEIRO CIVIL:
Projetos de obras civis. Projetos de Topografia; Planialtimentria; Projetos Arquitetônicos; Execução
e Projetos Estruturais (concreto, aço, madeira e rochas); Execução e Projetos de instalações
hidrossanitárias e elétricas. Execução e projeto de Fundações e Contenções. Mecânica dos solos.
Execução e Projeto de instalações especiais e Telefonia. Instalação de Elevadores. Execução e
Projeto de Instalações de ventilação, exaustão e Ar condicionado. Execução e Projeto de instalações
de Combate a Incêndio. Projetos de Estações de tratamento de água, estações de tratamento de
esgoto, estações elevatórias de água e estações elevatórias de esgoto. Especificação normalizada de
materiais e serviços. Propriedades dos materiais de construção civil. Programação de obras.
Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: levantamentos quantitativos.
Planejamento e cronograma físico-financeiro: PERT-CPM. Gerenciamento de obras. Construção.
Procedimentos normalizados de: organização do canteiro de obras; execução de fundações
(fundações rasas e fundações profundas). Vedações: Alvenarias e sistemas de vedações
industrializados, vedações pré-moldadas; estruturas de concreto, aço e madeira; coberturas e
impermeabilização; esquadrias; pisos e revestimentos; pinturas, instalações (água, esgoto,
eletricidade; telefonia; instalações especiais); fiscalização de obras; acompanhamento da aplicação
de recursos (medições, emissão de fatura etc.); controle de materiais (cimento, agregados, aditivos,
concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro, etc.); controle de execução de obras e
serviços terceirizados. Hidráulica e Hidrologia; Irrigação e drenagem, barragens, canais. Solos e
obras de terra (barragens, estradas, aterros etc.). Saneamento básico e saneamento ambiental
(disposição de resíduos, aterros sanitários etc.). Obras de Infraestrutura urbana e rural. Estradas e
pavimentação rígida e flexível. Terraplenagem. Legislação e Engenharia legal. Legislação
Ambiental. Licitações e contratos. Legislação especifica para obras de engenharia civil. Vistoria e
elaboração de pareceres. Princípios de planejamento e de orçamento público. Elaboração de
orçamentos. Normas Regulamentadoras de Saúde e segurança no trabalho. Noções de
geoprocessamento. Engenharia de Avaliação: Noções da normalização de Avaliação de imóveis
urbanos. Normas de desenho técnico; desenho auxiliado por computador - AutoCAD.
Procedimentos de construção civil de acordo com as normas da ABNT. Normalização de serviços.
Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática do dia-a-dia.
Legislação e Informática:
Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. (Dos Princípios
Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17. Da Organização
do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 75.
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e alterações. Lei de Improbidade Administrativa.
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações. Institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública.
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Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos do Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.
Lei Orgânica do Município e emendas.
Lei Municipal nº 1.397/2005 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais e alterações
Lei Municipal nº 1.428/2006 – Estrutura Administrativa e alterações
Noções de Informática Básica: Windows, Word, Excel e Navegadores de Internet.

II- Os demais itens do edital permanecem inalterados.

Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha, RS, em 06 de novembro de 2017.

CELSO JOSÉ DAL CERO
Prefeito

