PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2018
EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES (EAI)
A Prefeitura Municipal de Itapevi TORNA PÚBLICO o Edital de Rerratificação ao Edital de Abertura de Inscrições publicado no último dia 17 de
dezembro de 2018 e regido pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para provimento das vagas e dos cargos adiante descritos,
sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP.
Leia-se como segue e não como constou:
II – DOS CARGOS
2.1.1. Os cargos e requisitos são os estabelecidos na tabela que segue:

CARGOS

CÓD.

REQUISITOS
Ensino Superior Completo

EDUCADOR DESPORTIVO (PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA)

052

em Educação Física (Bacharelado ou antiga
Licenciatura Plena – Resolução CFE03/87) e devido
registro nos Sistemas CONFEF/CREF.

V – DAS FASES E DAS PROVAS
5.1. O Concurso Público constará das seguintes fases, provas e duração:

CARGOS

ETAPAS / PROVAS

Nº DE QUESTÕES

Duração

(na ordem da ficha de inscrição)
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

10
10

Matemática
Analista em Tecnologia da Informação e

05

Atualidades

Comunicação

Raciocínio Lógico

3hs

05

Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Específicos

20

VI – DA PRESTAÇÃO DAS FASES/PROVAS
6.18.2. Somente serão convocados para a avalição psicológica, os candidatos mais bem classificados na prova objetiva, respeitada a tabela a
seguir:
Nº DE CAND.CONVOCADOS
CARGOS

Nº DE CAND.CONVOCADOS

Nº DE CAND.CONVOCADOS

(LISTA GERAL)

LISTA AFRODESCENDENTES

LISTA ESPECIAL

190

80

30

Monitor de Desenvolvimento
Infantil

VIII – DA PONTUAÇÃO FINAL
8.1. A pontuação final corresponderá:
8.1.5. a somatória da nota da prova objetiva para o cargos de códigos 021, 022, 023 e 025.
IX – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
9.1.4. para os cargos 088 a 091:
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a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada
preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior nota da prova de Conhecimentos Pedagógicos & Legislação;
c) que obtiver maior nota da prova de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior nota da prova de Conhecimentos Língua Portuguesa;
e) que obtiver maior nota da prova de Entrega de Títulos;
f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
9.1.6. para o cargo 087:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada
preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior nota da prova de Conhecimentos Pedagógicos & Legislação;
c) que obtiver maior nota da prova de Conhecimentos Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior nota da prova de Entrega de Títulos;
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
ANEXO III – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
Arquiteto
Conhecimentos Específicos: Arquitetura e Urbanismo. Conhecimentos específicos de AutoCAD. Conhecimentos gerais de Arquitetura e Meio
Ambiente e Legislação Ambiental Municipal, Estadual e Federal. Legislação específica: principais portarias ambientais brasileiras (IBAMA) e
Normas de Proteção ao Meio Ambiente. Planejamento Urbano: conceitos básicos do processo de estruturação do espaço urbano e de
planejamento físico-territorial. Condições físicas e ambientais: topografia, drenagem, aspectos geotécnicos, vegetação, cobertura vegetal, áreas de
preservação por excepcionalidade ou qualidade ambiental. Noções de parcelamento do solo. Planos integrados de parcelamento com projeto de
edificação; circulação e transportes: sistema viário, circulação e tráfego urbano, sistemas de transportes urbanos; planejamento da infraestrutura
urbana; plano urbanístico e desenho urbano. Patrimônio Histórico-Cultural Urbano: conhecimento geral; noções de preservação e restauro;
conceitos, técnicas e práticas de renovação e requalificação urbana. Meio Ambiente e Paisagem: noções de preservação ambiental; instrumentos
de gestão ambiental: EIA - estudos de impacto ambiental, RIMA - relatórios de impacto ambiental, RIV - relatórios de impacto de vizinhança,
transferência de potencial construtivo; planejamento ambiental; planejamento da paisagem urbana. Projeto de Edificação: noções das normas
aplicáveis ao projeto de edificações em geral; acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida; espaços de
circulação horizontal (corredores) e vertical (escadas, rampas); sanitários coletivos; espaços e vagas para estacionamento de veículos de carga e
descarga; instalações prediais; equipamentos mecânicos (elevadores de passageiros e de veículos, esteiras, escadas rolantes); segurança de uso
(disposições construtivas e instalações dos sistemas básico e especial de segurança). Acompanhamento, controle e fiscalização de obras e
serviços: licitações e contratos, editais e orçamentos; aferição da precisão da execução de obras e serviços em relação a contratos, projetos,
memoriais e cronogramas; execução de medições; noções básicas de gerenciamento de obras: cronogramas, PERT, CPM; recebimento das
obras. Habitação: habitação de interesse social (HIS); habitação do mercado popular (HMP); programas de intervenção em áreas de
assentamento precário: urbanização de favelas, construção em mutirão, requalificação e regularização de cortiços; provisão habitacional: planos e
programas habitacionais; gerenciamento de riscos ambientais em áreas de ocupação precária; políticas de regularização fundiária. Tecnologia
Urbana: drenagem urbana: bacias de drenagem, sistemas de canais, córregos e rios urbanos; saneamento básico: redes de água e esgotos; obras
estruturais: obras de arte, projetos de pontes e passarelas, pavimentação viária. Processo de Urbanização e Desenvolvimento Urbano:
urbanização e industrialização no Brasil; o processo de produção e consumo do espaço urbano; desenvolvimento metropolitano e globalização.
Sistemas de Informação: noções básicas de estatística; métodos e técnicas de análise quantitativa aplicados ao planejamento urbano; noções
básicas de Sistema de Informação Geográfica (SIG).
Fiscal Municipal de Posturas
Conhecimentos Específicos: Conhecimento da legislação sobre zoneamento, loteamento, obras e posturas. Conhecimentos de elaboração de
correspondências, protocolos e notas fiscais. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras básicas de comportamento profissional
para o trato diário com o público interno e externo e com colegas de trabalho. Zelo pelo patrimônio público. Noções de controle de estoque de
materiais nas obras particulares. Conhecimento sobre o licenciamento e funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e casas de shows.
Definições, políticas e cuidados éticos da profissão de fiscal. Legislação: Constituição Federal: Da Administração Pública (arts. 37 a 41); Estatuto
do Servidor Público do Município; Plano de Carreira dos Servidores Municipais; Lei Orgânica do Município; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar n.º 101/2000); Licitações Públicas e suas alterações (Lei n.º 8.666/93); Estatuto das Cidades (Lei n.º 10.257, de 10 de Julho de
2001); Noções de Segurança do Trabalho. Noções sobre o Código de Defesa do Consumidor.
Ficam ratificadas as demais disposições constantes do Edital de Abertura de Inscrição nº 001/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Itapevi.
Igor Soares
Prefeito Municipal de Itapevi
Itapevi, 07 de Janeiro de 2019.

