COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
EDITAL Nº 001/2017 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
ERRATA 002/2017
O MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para
conhecimento e esclarecimento dos interessados, que fará a seguinte alteração no Edital do Concurso Público nº
001/2017:
1º) Alteração do PERÍODO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS LOCAIS DA PROVA OBJETIVA,
segundo Cronograma do ANEXO I:
Onde se lê:

ATIVIDADES
Período para obter informações sobre os locais da Prova Objetiva

DATAS PREVISTAS
29/01/2018

Leia-se: (Alterações em Negrito)

ATIVIDADES
Período para obter informações sobre os locais da Prova Objetiva

DATAS PREVISTAS
29/12/2017

2º) Alteração no ANEXO II - SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: (inclusão em Negrito)
Onde se lê:
Cargo
Agente Auxiliar de Educação

ENSINO MÉDIO COMPLETO/TÉCNICO
Atribuição
Atividades a serem desenvolvidas na zona urbana e/ou na zona rural, sobre a
orientação e supervisão de chefe imediato nos serviços administrativos de
secretaria escolar com noções de informática e outras atividades inerentes ou
correlatas ao cargo.

Leia-se: (Alterações em Negrito)
Cargo
Agente Auxiliar de Educação

ENSINO MÉDIO COMPLETO/TÉCNICO
Atribuição
Atividades a serem desenvolvidas na zona urbana e/ou na zona rural, sobre a
orientação e supervisão de chefe imediato nos serviços administrativos de
secretaria escolar com noções de informática, auxiliar de sala de aula, e
outras atividades inerentes ou correlatas ao cargo.
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3º) Alteração nos REQUISITOS MÍNIMOS do cargo/código 51:
Onde se lê:
COD

51

CARGO
Professor Nível II
Educação Física

VAGAS
VENCIMENTO
CH3
BASE
AC1 PCD2
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – área DOCÊNCIA
Certificado de conclusão do ensino
superior em Educação Física –
04
R$ 1.293,55 20h/s
Licenciatura Plena - expedido por
IES reconhecida pelo MEC
REQUISITOS MÍNIMOS

DIA/TURNO
PROVA
OBJETIVA

Dia 07/01
Tarde

Leia-se: (Alterações em Negrito)
COD

CARGO
Professor Nível II
Educação Física

51

VAGAS
VENCIMENTO
CH3
BASE
AC1 PCD2
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – área DOCÊNCIA
Certificado de conclusão do ensino
superior em Educação Física –
Licenciatura Plena - expedido por
IES reconhecida pelo MEC +
04
R$ 1.293,55 20h/s
Registro + Certidão de
Regularidade no conselho de
classe (Lei 9696/98)
REQUISITOS MÍNIMOS

DIA/TURNO
PROVA
OBJETIVA

Dia 07/01
Tarde

4º) Alteração no Conteúdo Programático: (inclusões em Negrito, exclusões tachados)

a) Disciplina: Matemática – comum a todos os cargos de Nível Médio/Técnico
CARGOS DE NIVEL MÉDIO
MATEMÁTICA
Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com os conjuntos
numéricos: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Equação e inequação do 1º
grau; Equação do 2º grau; Fatoração; Porcentagem; Juros simples e compostos; Descontos; Relações e
Funções; Área, perímetro, volume e densidade; Área das figuras planas; Sistema decimal de medidas;
Polígonos e circunferência; Razões e proporções. Raciocínio Lógico. Expressões Numéricas. Matrizes e
Determinantes; Progressões Aritméticas; Progressões Geométricas; Função Exponencial; Função
Logarítmica.
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b) Disciplina: Língua Portuguesa e Matemática – comum a todos os cargos de Nível
Fundamental Completo:
CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
LINGUA PORTUGUESA
Interpretação e Compreensão de texto. Bases da Semântica e estilística. Ortografia Oficial. Acentuação
Gráfica. Emprego de letras e divisão silábica. Pontuação. Classes e emprego de palavras. Morfologia. Vozes do
Verbo. Emprego de tempo e modo verbais. Sintaxe. Concordância Nominal e Verbal. Significado das palavras:
sinônimos, antônimos. Denotação e Conotação. Crase. Regência Nominal e Verbal. Análise Sintática:
coordenação e subordinação. Figuras de Linguagem. Fonologia. Morfologia e Sintaxe. Sentido próprio e
figurado das palavras. Colocação pronominal.
MATEMÁTICA
Conjuntos Numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com os conjuntos
numéricos: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação; Equação e inequação do 1º
grau; Equação do 2º grau; Fatoração; Porcentagem; Juros simples e compostos; Descontos; Relações e
Funções; Área, perímetro, volume e densidade; Área das figuras planas; Sistema decimal de medidas;
Polígonos e circunferência; Razões e proporções. Lógica. Expressões. Raciocínio Lógico. Expressões
Numéricas.

5) Retificação no Conteúdo Programático para o cargo Engenheiro Civil:
Onde se lê:
ENGENHEIRO CIVIL
Topografia. Dados Técnicos para projeto: Levantamento Planialtimétrico, Poligonais, Levantamento
Altimétrico, Perfis, Curvas de Nível. Sondagens de reconhecimento do subsolo: tipos e apresentações; Tipo
de Solo - Características e Classificação Geral; Muros de Arrimos: tipos. Edificações: Concepção estrutural
adequada ao projeto arquitetônico; cargas atuantes; carregamento. Uso e ocupação da terra e do solo
urbano. Noções de avaliação de projetos de desenvolvimento sustentável e de conservação e preservação
ambiental. Noções de avaliação de impacto ambiental da ocupação da terra (expansão urbana, setor
agropecuário, industrial e de serviços) projetos de infraestrutura (sistemas viários urbanos, rodoviária,
geração e transmissão de energia, telecomunicações). Projetos de Sistemas de Tratamento de água e de
efluentes domésticos e industriais. Projetos-elementos gráficos necessários à execução de uma edificação:
Arquitetônico, estrutural, instalações elétricas e hidráulicas, e outros projetos complementares. Usos da
água, fatores que influenciam o consumo e conservação dos recursos hídricos. Hidráulica/hidrologia.
Conceitos Básicos quanto ao enquadramento dos Corpos d'água. Poluição das Águas, do Ar, do Solo e
Subsolo. 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.
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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 - 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. Licitações e contratos da Administração Publica (lei n° 8.666/93). Qualidade. Qualidade de obras e
certificação de empresas; Aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção;
Leia-se: (Alterações em Negrito)
ENGENHEIRO CIVIL
Topografia. Dados Técnicos para projeto: Levantamento Planialtimétrico, Poligonais, Levantamento
Altimétrico, Perfis, Curvas de Nível. Sondagens de reconhecimento do subsolo: tipos e apresentações; Tipo
de Solo - Características e Classificação Geral; Muros de Arrimos: tipos. Edificações: Concepção estrutural
adequada ao projeto arquitetônico; cargas atuantes; carregamento. Uso e ocupação da terra e do solo
urbano. Noções de avaliação de projetos de desenvolvimento sustentável e de conservação e preservação
ambiental. Noções de avaliação de impacto ambiental da ocupação da terra (expansão urbana, setor
agropecuário, industrial e de serviços) projetos de infraestrutura (sistemas viários urbanos, rodoviária,
geração e transmissão de energia, telecomunicações). Projetos de Sistemas de Tratamento de água e de
efluentes domésticos e industriais. Projetos-elementos gráficos necessários à execução de uma edificação:
Arquitetônico, estrutural, instalações elétricas e hidráulicas, e outros projetos complementares. Usos da
água, fatores que influenciam o consumo e conservação dos recursos hídricos. Hidráulica/hidrologia.
Conceitos Básicos quanto ao enquadramento dos Corpos d'água. Poluição das Águas, do Ar, do Solo e
Subsolo. 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.
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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 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. Licitações e contratos da Administração Publica (lei n° 8.666/93). Qualidade. Qualidade de obras e
certificação de empresas; Aproveitamento de resíduos e sustentabilidade na construção;

Ficam mantidos os demais termos do Edital. Esta ERRATA integra o Edital respectivo, para todos os efeitos legais,
sendo publicado no Mural da Prefeitura e no site da Organizadora.
Cumaru do Norte - PA, 10 de novembro de 2017.

Leonam Nunes França
Comissão

Aurivan Martins Rodrigues Alves
Comissão

Cherlis Regino Silva Neto
Comissão
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