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A Prefeitura Municipal de São José dos Campos retifica o Edital de Concurso Público nº 04/2018 - cargo de
ANALISTA TÉCNICO – ENGENHARIA CIVIL, publicado no Boletim do Município nº 2489, de 18 de setembro de
2018.
Leia-se como segue e não como constou:
ANEXO II – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Analista Técnico – ENGENHARIA CIVIL
Projetos rodoviários: Mecânica dos solos: classificação geral dos solos, ensaios fundamentais; compactação e
adensamento; estabilização de taludes; erosões; ação da água nos solos e sua importância para o projeto;
Fundações: tipos de fundações. Ensaios; sondagem para fundação, interpretação, prova de carga. Cálculo das
fundações. Estruturas: noções fundamentais, identificação dos principais tipos estruturais, cálculos de
estruturas simples; Concreto armado: propriedades do concreto; materiais cimento, agregados, ferragem;
formas e armações. Controle de qualidade. Ensaios. Elaboração do Projeto: sequência dos estudos
necessários para sua elaboração; cálculos dos elementos do projeto geométrico, terraplanagem;
pavimentação. Obras de arte correntes. Drenagem. Obras complementares. Obras de arte especiais;
classificação das rodovias; termos técnicos, definições, equipamentos e suas aplicações: ensaios de
laboratório, interpretação dos ensaios; marcações, controle e liberação topográficos. Tolerâncias
geométricas; Classificação dos materiais por categoria: regularização, processos, equipamentos e sua
utilização: ensaios de laboratório, marcação controle e liberações topográficas; conhecimentos dos
equipamentos e suas aplicações, tipos, materiais, ensaios, finalidades e processos de: sub-base e base;
revestimento; distância de transporte; medições de obras de arte. Conservação de rodovias: terraplanagem.
Processos utilizados. Equipamentos e suas aplicações: conceituação rotineira: definição e tarefas para
rodovias pavimentadas ou não; conservação periódica. Definição e tarefas para rodovias pavimentadas ou
não; restauração. Equipamento e conservação; sinalização de obras. Meio ambiente: legislação ambiental
(Resoluções do CONAMA, Estudos de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA).
Gerência da Via: controle de cargas; monitoramento do tráfego. Licitação, edital, projeto, especificações,
contratos, planejamento, análise do projeto, levantamento de quantidades, plano de trabalho, levantamento
de recursos, orçamento, composição de custos, cronogramas, diagramas de GANTT, PERT/CPM e NEOPERT,
curva S, Código de Obras. Estradas e Transpores – Estudo e planejamento de transportes, operação, custos e
técnicas de integração modal. Normas Técnicas (rodovias e ferrovias). Normas técnicas da ABNT. Lei
Complementar 428/2010 – Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Urbanização: conceitos de
loteamento (condições e restrições para parcelamento do solo); urbanização de assentamentos precários;
infraestrutura urbana para urbanização de glebas (abertura de vias, abastecimento de água, esgoto sanitário,
pavimentação, drenagem, rede de distribuição de energia e iluminação pública. Legislação de regularização
fundiária (Leis 11.977/09, 12.424/11, Lei 13.465/17, Decreto 9.310/18, provimentos da Corregedoria do
Estado de São Paulo sobre regularização fundiária e Lei 6766/79). Legislação ambiental (Código Florestal,
resoluções Conama 303 e 369). Noções de sistema cartográfico e geoprocessamento. Noções de gestão de
risco no município com base no sistema Nacional de Defesa Civil (saber identificar quando uma área é
considerada de risco de deslizamento ou escorregamento de encostas e de alagamento). Código de Obras
(Lei Complementar 267/03 ou a que vier a substituir). Lei de Zoneamento (Lei Complementar 428/10 ou a
que vier a substituir). AutoCAD (versão atual).

São José dos Campos, 01 de outubro de 2018.
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