ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 002/2019
RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, torna público aos candidatos interessados neste certame, que
nesta data, foi retificado o Edital de Concurso Público 002/2019, conforme o que estabelece a seguir:

No Edital 002/2019, Anexo 01, onde se lê:

Cargo

Farmacêutico Bioquímico

Jornada
Semanal de
Trabalho

Salário
Mensal

Vagas

R$ 4.112,48

40 horas

01

Cargo

Salário
Mensal

Jornada
Semanal de
Trabalho

Vagas

Farmacêutico

R$ 4.112,48

40 horas

01

Jornada
Semanal de
Trabalho

Vagas

Escolaridade Mínima/Pré-requisitos
Ensino Superior Completo em Farmácia, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do
Exercício da Profissão.
Carteira de Habilitação na categoria B.

Leia-se:

Escolaridade Mínima/Pré-requisitos
Ensino Superior Completo em Farmácia, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do
Exercício da Profissão.
Carteira de Habilitação na categoria B

No Edital 002/2019, Anexo 01, onde se lê:

Cargo

Terapeuta Ocupacional

Salário
Mensal

R$ 4.112,48

30 horas

01

Escolaridade Mínima/Pré-requisitos
Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.
Carteira de Habilitação na categoria B.

Leia-se:

Cargo

Terapeuta Ocupacional

Salário
Mensal

R$ 3.427,07

Jornada
Semanal de
Trabalho
30 horas

Vagas

01

Escolaridade Mínima/Pré-requisitos
Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da Profissão.
Carteira de Habilitação na categoria B.

No Edital 002/2019, Anexo 03, para os cargos de Nível Superior, onde se lê:

Todos cargos de Nível Médio terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 20 (vinte)
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer:
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Leia-se:

Todos cargos de Nível Superior terão a prova objetiva de Conhecimentos Específicos com 20 (vinte)
questões, a partir dos seguintes programas, conforme cargo a que o candidato concorrer:
No Edital 002/2019, Anexo 01, onde se lê:

Cargo
Auxiliar de Eventos
Culturais

Salário
Mensal

Jornada
Semanal de
Trabalho

Vagas

Escolaridade Mínima/Pré-requisitos

R$ 1.983,06

40 horas

01

Ensino Médio com habilitação em Magistério ou
Licenciatura em Pedagogia.

Salário
Mensal

Jornada
Semanal de
Trabalho

Vagas

Escolaridade Mínima/Pré-requisitos

R$ 1.983,06

40 horas

01

Leia-se:

Cargo
Auxiliar de Eventos
Culturais

Ensino Médio Completo.

No Edital 002/2019, Anexo 03, onde se lê:

Engenheiro Civil
Lei nº 1184/1988 – Código de Obras do Município de Jaraguá do Sul. Lei nº 1182/1988 – Código de Posturas
do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 219/2018 – Revisão do Plano Diretor de Organização
Físico Territorial de Jaraguá do Sul. Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. Geologia Aplicada à
Engenharia; Resistência dos Materiais; Topografia; Urbanismo; Hidráulica; Materiais de Construção; Teoria
das Estruturas; Estradas; Hidrologia Aplicada; Mecânica dos Solos; Concreto Armado; Saneamento; Fundações; Planejamento; Orçamento e Controle de Obras; Saneamento Urbano; Equipamentos Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; Instalações Prediais; Tráfego e Transporte; Mobilidade; Cadastro Fiscal
Imobiliário. Vistorias, perícias, avaliações, fiscalização, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Higiene
e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Planejamento, controle orçamento de
obras. Execução de obras civis. Topografia e terraplanagem; locação de obras; sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção e segurança depósito e armazenamento de materiais, equipamentos
e ferramentas. Fundações. Escoramentos. Estrutura de concreto; formas; armação; Argamassas; Instalações prediais. Alvenarias. Revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização Isolamento
térmico. Materiais de construção civil. Aglomerantes - gesso, cal, cimento portland. Agregados; Argamassa;
Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço Madeira Materiais cerâmicos vidros, Tintas e vernizes.
Recebimento e armazenamento de materiais. Mecânica dos solos. Origem, formação e propriedades dos
solos. Índices físicos. Pressões nos solos. Prospecção geotécnica. Permeabilidade dos solos; percolação
nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de
recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de
taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações profundas. Resistência dos
materiais. Deformações. Teoria da elasticidade. Analise de tensões. Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Analise estrutural. Esforço normal, esforço constante, torção e momento
fletor. Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas, gerber, quadros, arcos e treliças); deformação e deslocamentos em estrutura isostática; linhas de influência em estrutura isostáticas; esforço sob ação
de carregamento, variação de temperatura e movimento nos apoios. Estruturas hiperestáticas; métodos dos
esforços; métodos dos descolamentos; processo de Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado. Estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras
de armação. Dimensionamento de seções retangulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto armado submetidas à torção. Dimensionamento de pilares.
Detalhamento de armação em concreto armado. Norma NBR 6118/2003 - Projeto de estrutura de concreto
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- procedimentos. Instalações prediais. Instalações elétricas. Instalações de esgoto. Instalações de telefone
e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). Estradas e pavimentos urbanos. Saneamento básico: tratamento de água e esgoto. Noções de barragens e açudes. Hidráulica aplicada e hidrologia. Saúde e segurança ocupacional em canteiro de obras; norma NR 18 - Condições
e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção (118.0002). Responsabilidade civil e criminal em
obras de engenharia e conhecimentos legais sobre enquadramento dos responsáveis referentes aos Art. n°
121 e 132 do Código Penal. Patologia das obras de engenharia civil. Engenharia de avaliação: legislação e
normas, laudos de avaliação. Lei 8.666/1993 – Lei de Licitação, Lei de Licitações e Contratos. Qualidade.
Qualidade de obras e certificação de empresas; Aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção; Inovação tecnológica e Racionalização da construção. Gerenciamento na Construção Civil; Instalações
Prediais; Tráfego e Transporte. Cadastro multifinalitário e cadastro imobiliário. Análise de conformidade de
projetos arquitetônicos. Planos e projetos de infraestrutura urbana: loteamentos. Projetos de edificações e
complementares: projetos de instalações hidrossanitárias, elétricas e telefônicas, de gás, de proteção contra
incêndio, de coleta de lixo, de conforto ambiental e de luminotécnica. Projetos de reforma. Fases de projetos:
estudo preliminar, anteprojeto; projeto de aprovação; projeto de execução, Documentação técnica e ART.
Contratação de serviços: Contrato, responsabilidade e garantia, licenças, aprovações e franquias. Finalização da construção: recebimento dos serviços; medidas de garantia da integridade da obra; vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Conhecimentos básicos inerentes às atividades
do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados
até a data de publicação do Edital.]
Leia-se:

Engenheiro Civil
Lei nº 1184/1988 – Código de Obras do Município de Jaraguá do Sul. Lei nº 1182/1988 – Código de Posturas
do Município de Jaraguá do Sul. Lei Complementar nº 219/2018 – Revisão do Plano Diretor de Organização
Físico Territorial de Jaraguá do Sul. Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. Geologia Aplicada à
Engenharia; Resistência dos Materiais; Topografia; Urbanismo; Hidráulica; Materiais de Construção; Teoria
das Estruturas; Estradas; Hidrologia Aplicada; Mecânica dos Solos; Concreto Armado; Saneamento; Fundações; Planejamento; Orçamento e Controle de Obras; Saneamento Urbano; Equipamentos Urbanos; Gerenciamento na Construção Civil; Instalações Prediais; Tráfego e Transporte; Mobilidade; Cadastro Fiscal
Imobiliário. Vistorias, perícias, avaliações, fiscalização, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Higiene
e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Planejamento, controle orçamento de
obras. Execução de obras civis. Topografia e terraplanagem; locação de obras; sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção e segurança depósito e armazenamento de materiais, equipamentos
e ferramentas. Fundações. Escoramentos. Estrutura de concreto; formas; armação; Argamassas; Instalações prediais. Alvenarias. Revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização Isolamento
térmico. Materiais de construção civil. Aglomerantes - gesso, cal, cimento portland. Agregados; Argamassa;
Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço Madeira Materiais cerâmicos vidros, Tintas e vernizes.
Recebimento e armazenamento de materiais. Mecânica dos solos. Origem, formação e propriedades dos
solos. Índices físicos. Pressões nos solos. Prospecção geotécnica. Permeabilidade dos solos; percolação
nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de
recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra; estrutura de arrimo; estabilidade de
taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações profundas. Resistência dos
materiais. Deformações. Teoria da elasticidade. Analise de tensões. Flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. Analise estrutural. Esforço normal, esforço constante, torção e momento
fletor. Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas, gerber, quadros, arcos e treliças); deformação e deslocamentos em estrutura isostática; linhas de influência em estrutura isostáticas; esforço sob ação
de carregamento, variação de temperatura e movimento nos apoios. Estruturas hiperestáticas; métodos dos
esforços; métodos dos descolamentos; processo de Cross e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. Dimensionamento do concreto armado. Estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras
de armação. Dimensionamento de seções retangulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de concreto armado submetidas à torção. Dimensionamento de pilares.
Detalhamento de armação em concreto armado. Norma NBR 6118/2014 - Projeto de estrutura de concreto
- procedimentos. Instalações prediais. Instalações elétricas. Instalações de esgoto. Instalações de telefone
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e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente). Estradas e pavimentos urbanos. Saneamento básico: tratamento de água e esgoto. Noções de barragens e açudes. Hidráulica aplicada e hidrologia. Saúde e segurança ocupacional em canteiro de obras; norma NR 18 - Condições
e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção (118.0002). Responsabilidade civil e criminal em
obras de engenharia e conhecimentos legais sobre enquadramento dos responsáveis referentes aos Art. n°
121 e 132 do Código Penal. Patologia das obras de engenharia civil. Engenharia de avaliação: legislação e
normas, laudos de avaliação. Lei 8.666/1993 – Lei de Licitação, Lei de Licitações e Contratos. Qualidade.
Qualidade de obras e certificação de empresas; Aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção; Inovação tecnológica e Racionalização da construção. Gerenciamento na Construção Civil; Instalações
Prediais; Tráfego e Transporte. Cadastro multifinalitário e cadastro imobiliário. Análise de conformidade de
projetos arquitetônicos. Planos e projetos de infraestrutura urbana: loteamentos. Projetos de edificações e
complementares: projetos de instalações hidrossanitárias, elétricas e telefônicas, de gás, de proteção contra
incêndio, de coleta de lixo, de conforto ambiental e de luminotécnica. Projetos de reforma. Fases de projetos:
estudo preliminar, anteprojeto; projeto de aprovação; projeto de execução, Documentação técnica e ART.
Contratação de serviços: Contrato, responsabilidade e garantia, licenças, aprovações e franquias. Finalização da construção: recebimento dos serviços; medidas de garantia da integridade da obra; vistorias, perícias, avaliações, arbitramento, laudos e pareceres técnicos. Conhecimentos básicos inerentes às atividades
do cargo. [Observação: Poderá ser solicitada interpretação de texto(s) sobre os temas propostos]. [Poderão
ser objeto de questões, as alterações em dispositivos de lei e atos normativos a eles posteriores, publicados
até a data de publicação do Edital.]

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sendo o Edital, consolidado com as alterações decorrentes desta
Retificação.
Jaraguá do Sul-SC, 13 de dezembro de 2019.

Argos José Burgardt
Secretário Municipal de Administração

Antídio Aleixo Lunelli
Prefeito Municipal
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