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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI torna pública a retificação do Edital de Abertura do Concurso 

Público 03/2022, nos termos do item 9.10 do referido edital, conforme segue: 

 

Fica excluído o seguinte cargo do Edital:  

Cód. Cargos Vagas Escolaridade e Requisitos Mínimos 
Jornada de 
Trabalho 
Mensal 

Venciment
os R$ 

308 
Fiscal de Obras 

Particulares 01 
Ensino Médio Completo e Curso 
Técnico Profissionalizante 

200 3.244,54 

 

Onde se lê: 

... Item 1.2 

Cód. Cargos Vagas Escolaridade e Requisitos Mínimos 
Jornada de 
Trabalho 
Mensal 

Venciment
os R$ 

302 Arquiteto 01 
Ensino Superior Completo em 
Arquitetura e Registro junto ao CREA 

200 4.237,48 

... 

Leia-se : 

...Item 1.2 

Cód. Cargos Vagas Escolaridade e Requisitos Mínimos 
Jornada de 
Trabalho 
Mensal 

Venciment
os R$ 

302 Arquiteto 01 
Ensino Superior Completo em 
Arquitetura e Registro junto ao CAU 

200 4.237,48 

... 

 

 

Onde se lê: 

... 

Anexo II 
.... 
 
PARA OS CARGOS DE ARQUITETO, AUDITOR FISCAL DE RENDAS MUNICIPAIS, DENTISTA PSF, 
ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, FISIOTERAPEUTA, INSTRUTOR DE PRÁTICA DESPORTIVA, 
NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGOS (TODOS), OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO, TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 
 
 
Língua portuguesa  

PREFEITURA DE CAPIVARI 
EDITAL DE ABERTURA – CONCURSO PÚBLICO  03/2022 - DIVERSOS 
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Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na 
modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes 
gramaticais; Concordância verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal.  
 
Matemática  
Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; Cálculos 
Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de 
Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e 
resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – 
sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 1º e 2º graus; Sequências, 
Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de problemas.  
 

Exclui-se: 

Matemática  
Teoria dos Conjuntos; Conjuntos dos números Reais (R): operações, propriedades e problemas; Cálculos 
Algébricos; Grandezas Proporcionais - Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem e Juro Simples; 
Sistema Monetário Brasileiro; Equação do Primeiro e Segundo Graus - problemas; Sistema Decimal de 
Medidas (comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo) - transformação de unidades e 
resolução de problemas; Geometria: ponto, reta, plano – ângulos, polígonos, triângulos, quadriláteros, 
circunferência, círculo e seus elementos respectivos – figuras geométricas planas (perímetros e áreas) – 
sólidos geométricos (figuras espaciais): seus elementos e volumes; Funções do 1º e 2º graus; Sequências, 
Progressões Aritméticas e Geométricas. Resolução de problemas.  
 

... 

Onde se le: 

 

Conhecimentos Específicos – Arquiteto 
Proposições urbanísticas físico-espaciais para o Município em consonância com: Plano Diretor do Município;  
PROJETO DE EDIFICAÇÕES: Elaboração de projetos arquitetônicos de edificações com ênfase às 
institucionais (saúde, educação, assistência social, edificações componentes de sistemas de infraestrutura 
urbana, equipamentos e mobiliários urbanos, etc.); Especificações dos sistemas construtivos, materiais e de 
instalações complementares correspondentes aos projetos; Definição dos prazos (período) para execução 
das obras referentes ao projeto arquitetônico. Implantação da Edificação no terreno considerando: o relevo, 
insolação e ventilação; Legislação Federal e Estadual específica da área; conhecimentos de AUTOCAD. 

 

Noções de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e 
Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office (2013, 2016). 

 

 
Leia-se: 

  

Conhecimentos Específicos – Arquiteto 
Proposições urbanísticas físico-espaciais para o Município em consonância com: Plano Diretor do Município;  
PROJETO DE EDIFICAÇÕES: Elaboração de projetos arquitetônicos de edificações com ênfase às 
institucionais (saúde, educação, assistência social, edificações componentes de sistemas de infraestrutura 
urbana, equipamentos e mobiliários urbanos, etc.); Especificações dos sistemas construtivos, materiais e de 
instalações complementares correspondentes aos projetos; Definição dos prazos (período) para execução 
das obras referentes ao projeto arquitetônico. Implantação da Edificação no terreno considerando: o relevo, 
insolação e ventilação; Legislação Federal e Estadual específica da área; conhecimentos de AUTOCAD. 

Domínio de Metodologia BIM: conhecimento das ferramentas de modelagem, tendo em vista a necessidade 
dos projetos de obras do município estarem em conformidade com as praticas de modelagem, frente aos 
convênios firmados. 
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Noções de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e 
Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office (2013, 2016). 

 

 
Onde se lê: 

Conhecimentos Específicos – Engenheiro Civil 
Elaboração de projetos e dimensionamento: arquitetônico, estrutural, instalações elétricas, instalações 
hidráulico-sanitárias. Orçamentos: qualificação de serviços, composição de preços, cronograma físico 
financeiro, medições de serviços executados. Execução de obras: interpretação de projetos, reconhecimento 
de cadastro de interferências, infraestrutura, superestrutura, estruturas de madeira e metálica, acabamento, 
impermeabilização. Obras de recuperação: reformas, reforços de fundação, controle de recalque, reaterros, 
recuperação de concreto aparente, impermeabilizações, estanqueidades de águas de infiltração. Sistemas 
de Esgotos Sanitários. Sistemas de águas pluviais. Instalações prediais de água e esgoto. Construção e/ou 
fiscalização de obras. Locação de condutos em planta e perfil; Execução de valas; Classificação de material 
de escavação, reaterro, esgotamento, segurança de pedestre, pavimentação. Assentamento de tubulações; 
Obras de proteção: escoramento, revestimentos anti-corrosão, blocos de ancoragem; Montagem de materiais 
e equipamentos, tubulações, conjuntos elevatórios, válvulas. Conhecimento de solo e pavimentação asfáltica. 
Alvenaria. Pisos e revestimentos. Pinturas. Quadros elétricos, transformadores e proteção contra incêndios; 
Organização de canteiros de obras; Normas Regulamentadoras do MT. Domínio em AutoCAD. 

 

Noções de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e 
Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office (2013, 2016). 
 

Leia-se 

Conhecimentos Específicos – Engenheiro Civil 
Elaboração de projetos e dimensionamento: arquitetônico, estrutural, instalações elétricas, instalações 
hidráulico-sanitárias. Orçamentos: qualificação de serviços, composição de preços, cronograma físico 
financeiro, medições de serviços executados. Execução de obras: interpretação de projetos, reconhecimento 
de cadastro de interferências, infraestrutura, superestrutura, estruturas de madeira e metálica, acabamento, 
impermeabilização. Obras de recuperação: reformas, reforços de fundação, controle de recalque, reaterros, 
recuperação de concreto aparente, impermeabilizações, estanqueidades de águas de infiltração. Sistemas 
de Esgotos Sanitários. Sistemas de águas pluviais. Instalações prediais de água e esgoto. Construção e/ou 
fiscalização de obras. Locação de condutos em planta e perfil; Execução de valas; Classificação de material 
de escavação, reaterro, esgotamento, segurança de pedestre, pavimentação. Assentamento de tubulações; 
Obras de proteção: escoramento, revestimentos anti-corrosão, blocos de ancoragem; Montagem de materiais 
e equipamentos, tubulações, conjuntos elevatórios, válvulas. Conhecimento de solo e pavimentação asfáltica. 
Alvenaria. Pisos e revestimentos. Pinturas. Quadros elétricos, transformadores e proteção contra incêndios; 
Organização de canteiros de obras; Normas Regulamentadoras do MT. Domínio em AutoCAD. 

Domínio de Metodologia BIM: conhecimento das ferramentas de modelagem, tendo em vista a necessidade 
dos projetos de obras do município estarem em conformidade com as praticas de modelagem, frente aos 
convênios firmados. 

 

Noções de Informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; Microsoft Office: Editor de textos Word e 
Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft Office (2013, 2016). 
 

 

Todos os demais itens do Edital de Abertura permanecem inalterados. 

 
 
 
 
 

Capivari, 23 de dezembro de 2022. 
 

Comissão Organizadora  
 


