
 PREFEITURA DE COTIA  

 

RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 

 

O Prefeito de Cotia, Estado de São Paulo, resolve RETIFICAR o Edital de abertura do Concurso Público Edital nº 01/2015, no 

Anexo II – Conteúdo Programático, conforme segue: 

 

NO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

 

ENGENHEIRO CIVIL 
Língua Portuguesa – Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentidos próprio e figurado. 
Ortografia. Pontuação. Acentuação. Tipologias textuais diversas. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre as 
orações). Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Conjugação verbal. Crase. Figuras de sintaxe. Figuras 
de Linguagem. Vícios de linguagem. Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes 
(gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Sintaxe. Morfologia. Sujeito e Predicado. 
Estrutura e formação das palavras. Discursos direto, indireto e indireto livre. Colocação pronominal.  
Noções de Informática – MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, 
parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de 
páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das 
planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e 
macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados 
externos, classificação de dados. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de 
arquivos. Internet: Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
Conhecimentos Específicos – Conhecimento sobre planejamento, orçamento, sistema Pini; licitação (Lei nº 8.666/93), 

contrato e gerenciamento de obras, terraplanagem – corte e aterro, valas e taludes, escoramento e obras de infraestrutura 

urbana; execução de obras civis – infra e superestrutura, alvenaria de instalações prediais; Conhecimento de solo, 

pavimentação asfáltica. Conhecimentos de Código Sanitário Estadual. Conhecimentos de AUTOCAD. Conhecimentos específicos 

na área e uso adequado de equipamentos e materiais. Decreto Estadual 12342/78 (exceto zona rural). Demais conhecimentos 

compatíveis com as atribuições do cargo. 

 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº01/2015 do Concurso Público para a Prefeitura de Cotia. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 
 

Cotia, 20 de fevereiro de 2015. 
 

ANTÔNIO CARLOS DE CAMARGO 
Prefeito de Cotia /SP 


