O MUNICIPIO DE BARRA VELHA – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO EDITAL 001/2018
QUINTA RETIFICAÇÃO
O Municipio de Barra Velha, por meio da Secretaria Municipal da Administração, torna público que
realizará por meio da EXCELÊNCIA SELEÇÕES & CONCURSOS PÚBLICO LTDA-ME, na forma
prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e regida de acordo com Lei Complementar nº.
189/2015 de 14 de outubro de 2015 o Edital nº 001/2018 que dispõe sobre a abertura de inscrições do
PROCESSO SELETIVO DE PROVAS visando selecionar candidatos para o contrato temporário nas
funções públicas especificados no Item 1.1 deste Edital. Resolve fazer a QUINTA RETIFICAÇÃO
conforme segue:
ONDÊ SE LE:
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ARQUITETO/ URBANISTA
1. Anteprojeto Arquitetônico. Proposta gráfica inicial, visando a plástica e a funcionalidade da edificação,
cujo partido sugerido contemple, além de: resolução do organograma, fluxograma e orientação solar,
também as características essenciais relativas à viabilidade técnica e aos condicionamentos legais do
empreendimento.
2. Arquitetura de Interiores. Projetos de novos ambientes ou reformas, visando a estética e a
funcionalidade do ambiente.
3. Projeto Paisagístico. Formulação textual e gráfica de um plano diretor para inserção de benfeitorias
considerando a ocupação do espaço com equipamentos e construções integradas.
4. Desenho Técnico: normas, convenções, instrumentos de trabalho, técnicas de traçado, escalas.
5. Vistas Ortográficas. Geometria Descritiva: método de projeção, de representação e leitura de vistas.
6. Desenho Arquitetônico: definição, simbologia, tipos: plantas, cortes, vistas e perspectiva isométrica,
perspectiva cônica, cotagem.
7. Projeto Arquitetônico: Proposta gráfica visando a plástica e a funcionalidade da edificação, cujo partido
sugerido contemple, além de: resolução do organograma, fluxograma e orientação solar.
8. Normas de acessibilidade.
9.Apresentação projetual: gráfica instrumentada, digitalizada, maquetes.
10. Obras Civis: planejamento de obras: quantitativos, orçamentos, composição e avaliação de custos
unitários, planejamento técnico, especificações, confecção de cronograma físico financeiro.
11.Licitações e Contratos de obras.
12. Execução e fiscalização de obras Civis: acompanhamento da execução da obra conforme projetos e
especificações.
13.Etapas construtivas de obras civis: ensaios, materiais de construção, concreto armado,
revestimentos, coberturas, impermeabilizações, estruturas de aço e de madeira, instalações prediais,
pinturas, esquadrias, pavimentações, aço para concreto armado.
14. Normas para construção civil. Patologias da construção civil.
15. Higiene e segurança do trabalho. Supervisão, coordenação e orientação técnica: estudos, projetos e
especificações em geral.
16.Laudo técnico. Parecer técnico. Estudos de viabilidade técnico econômica: assistência e assessoria;
Orçamento – tipos.
17.Perícia técnica: Exame, Vistoria e Avaliação. Fiscalização de obras e serviços. Preparação do terreno
– topografia.
18. Projeto estrutural - especificação e detalhamento da armadura. Elaboração de projetos: assessoria e
supervisão. Ajuste de projeto aos imprevistos.
19. Ambiente organizacional: Operacionalização e funcionalidade de um escritório técnico.
20. Uso e manuseio dos recursos de informática voltados a levantamentos topográficos, projetos e
apresentação de layout.
BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL SUGERIDA:
1. FUNDACENTRO. Diretrizes sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. São
Paulo: Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, 2005.
2. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os
serviços de saúde. Série A: Normas e Manuais Técnicos. Ministério da Saúde, Representação no Brasil
da OPAS/OMS, Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
3. MENDES, RENE - Patologia do Trabalho - 3ª Ed. 2013 – Atheneu.
4. SALIBA, TUFFI MESSIAS. Manual prático de higiene ocupacional e PPRA: Avaliação e controle dos
riscos ambientais. São Paulo: Ltr, 2005.
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BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL SUGERIDA:
1. ALLEN, Edward e IANO, Joseph. Fundamentos da Engenharia de Edificações. Porto
Alegre: Bookman, 2013.
2. ALVES, Manoel Rodrigues. Manual de ambientes didáticos para graduação. São
Carlos: Suprema, 2011
3. AMBROZEWICZ, Paulo Henrique L. Construção de Edifícios - Do início ao fim da obra.
São Paulo: Pini, 2015
4. BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2005
5. BRASIL. Obras Públicas: recomendações básicas para a contratação e fiscalização de
obras de edificação pública. 4ª. Edição. Brasília: Tribunal de Contas da União, 2014
6. BRASIL. Licitações e contratos administrativos. Brasília: Controladoria-Geral da
União, Secretaria Federal de Controle Interno, 2011
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Paulo: Blucher, 2016
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