ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS

CONCURSO PÚBLICO Edital nº 001/2018
TERMO ADITIVO Nº 1

O Senhor Silvio Alexandre Zancanaro, Prefeito Municipal de Campos Novos, no uso de suas
atribuições, comunica a retificação do Edital do Concurso Público nº 001/2018, nos termos que
se seguem.
No Anexo 1= PROGRAMA DAS PROVAS- PROGRAMAS DAS PROVAS PARA OS
CARGOS COM EXIGÊNCIA DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR, alterar o programa
do cargo de Engenheiro Civil, conforme abaixo.
Lei complementar nº 06/17 de 22/12/2017. Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento
Municipal, dispõe sobre as normas, fixa objetivos e diretrizes urbanísticas do
Município de Campos Novos e dá outras providências. Lei complementar nº 03/18 de 7
de junho de 2018- Dispõe sobre o Parcelamento do solo do Município de Campos
Novos e dá outras providências. Lei complementar nº 04/18 de 7 de junho de 2018Dispõe sobre o Código de Edificações de Campos Novos e dá outras providências.
Elaboração de pareceres, informes técnicos e/ou relatórios. Vistorias. Princípios de
planejamento e de orçamento de obras públicas. Elaboração de orçamentos. Projetos de
obras civis: Estruturais (concreto aço e madeira); Fundações; Instalações elétricas e hidro
sanitárias. Especificação de materiais e serviços. Programação de obras: Orçamento e
composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades;
Planejamento e cronograma físico financeiro. Acompanhamento de obras. Construção:
Organização do canteiro de obras: execução de fundações (sapatas, estacas e tubulões);
Alvenaria; Estruturas e concreto armado; Aço e madeira; Coberturas e impermeabilização;
Esquadrias; Pisos e revestimentos; Pinturas; instalações (água, esgoto, eletricidade, lógica e
telefonia); Etapas de uma obra e descrição de serviços. Fiscalização: 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. Noções de drenagem, de hidráulica, de hidrologia
e solos. Higiene do Trabalho; Prevenção de acidentes do trabalho; Proteção do Meio
Ambiente; Proteção contra Incêndios e Explosões. Normas Técnicas.

Campos Novos, 7 de janeiro de 2019.

