PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA AMÉLIA
ESTADO DO PARANÁ
RETIFICAÇÃO Nº01
DO EDITAL Nº 001/2018 – PMS
O Prefeito do Município de Santa Amélia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as
condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Municipal nº
1.108/2005, Lei Municipal nº 1.432/2017, Lei Municipal nº 1.398/2016 e demais disposições atinentes à matéria,
TORNA PÚBLICA, a Retificação nº 01 do Edital nº 001/2018, a saber:
Art. 1º Fica RETIFICADO o Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2018, no que se refere ao Anexo II –
do Conteúdo Programático, passando a conter as seguintes disposições.
I.

Fica ALTERADO no Anexo II do Edital de abertura de Concurso Público nº 001/2018, o conteúdo
programático do cargo de Analista de Obras, no que se refere aos Conhecimentos Específicos,
passando a conter a seguinte redação:

Onde se lê:
Conhecimentos Específicos: Leitura e interpretação de Projetos arquitetônicos: plantas, cortes, elevação,
locações, urbanização / paisagismo, detalhamento, layout, desenhos em perspectivas e detalhes executivos.
Leitura e interpretação de Instalações prediais: dimensionamento de instalações hidro-sanitárias;
dimensionamento de instalações elétricas; elementos estruturais (lajes, vigas, pilares e fundações); escadas e
reservatórios. Leitura e interpretação de Orçamento de obras: composição de BDI, composição de
cronograma físico e físico-financeiro, composição de orçamento quantitativo e financeiro, custo unitário
básico (CUB), orçamento estimativo. Leitura e interpretação de Canteiro de obras: interpretação de
levantamento topográfico; layout; locação de fundações, baldrames e pilares. Especificações de serviços e
materiais. Características e propriedades dos materiais de construção. Conhecimentos básicos em:
representação gráfica de arquitetura; simbologia e convenções técnicas; desenho geométrico; geometria
descritiva; Código de Posturas do Município – Lei Complementar nº 07/2012; Lei 69/2011 – LEG; Lei de Uso de
Ocupação de Solo – Lei Complementar nº 03/2010; Código Sanitário – Lei Complementar nº 08/2010;
Legislação e Normas Técnicas de Desenho.
Leia-se:
Conhecimentos Específicos: Leitura e interpretação de Projetos arquitetônicos: plantas, cortes, elevação,
locações, urbanização / paisagismo, detalhamento, layout, desenhos em perspectivas e detalhes executivos.
Leitura e interpretação de Instalações prediais: dimensionamento de instalações hidro-sanitárias;
dimensionamento de instalações elétricas; elementos estruturais (lajes, vigas, pilares e fundações); escadas e
reservatórios. Leitura e interpretação de Orçamento de obras: composição de BDI, composição de
cronograma físico e físico-financeiro, composição de orçamento quantitativo e financeiro, custo unitário
básico (CUB), orçamento estimativo. Leitura e interpretação de Canteiro de obras: interpretação de
levantamento topográfico; layout; locação de fundações, baldrames e pilares. Especificações de serviços e
materiais. Características e propriedades dos materiais de construção. Conhecimentos básicos em:
representação gráfica de arquitetura; simbologia e convenções técnicas; desenho geométrico; geometria
descritiva; Código de Posturas do Município – Lei 1.267/2009 – Lei Complementar nº 07/2012; Lei 69/2011 – LEG;
Lei de Uso de Ocupação de Solo – Lei 1.264/2009 – Lei Complementar nº 03/2010; Código Sanitário – Lei
Complementar nº 08/2010; Legislação e Normas Técnicas de Desenho.
II.

Fica EXCLUÍDO no Anexo II do Edital de Concurso Público nº 038/2018, o conteúdo
programático do cargo de Professor de Educação Infantil, no que se refere a área de
Conhecimentos Gerais, passando a conter a seguinte redação:
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Onde se lê:

Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Santa Amélia – PR
e do estado do Paraná. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras
questões sociais. Ciência, Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global.
Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
Leia-se:
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Santa Amélia – PR
e do estado do Paraná. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras
questões sociais. Ciência, Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global.
Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
III.

Fica ALTERADO no Anexo II do Edital de abertura de Concurso Público nº 001/2018, o conteúdo
programático do cargo de Psicólogo II (CRAS), no que se refere aos Conhecimentos
Específicos, passando a conter a seguinte redação:

Onde se lê:
Conhecimentos Específicos: Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios
e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e
sanitária; Endemias/Epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e
programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas
Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde, Código de ética médica. Relações humanas. Trabalho em equipe
interprofissional: relacionamento e competências. Laudos, pareceres e relatórios psicológicos, estudo de caso,
informação e avaliação psicológica. Análise institucional. Tratamento e prevenção da dependência química.
Técnicas de entrevista. Psicologia da saúde: fundamentos e prática. Programas em saúde mental: atuação
em programas de prevenção e tratamento, intervenção em grupos vivenciais e informativos. Ética
profissional. Educação em saúde. Planejamento e programação, monitoramento e avaliação de programas
em saúde.
Leia-se:
Conhecimentos Específicos: Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios
e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e
sanitária; Endemias/Epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e
programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas
Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde, Código de ética médica. Relações humanas. Trabalho em equipe
interprofissional: relacionamento e competências. Laudos, pareceres e relatórios psicológicos, estudo de caso,
informação e avaliação psicológica. Análise institucional. Tratamento e prevenção da dependência química.
Técnicas de entrevista. Psicologia da saúde: fundamentos e prática. Programas em saúde mental: atuação
em programas de prevenção e tratamento, intervenção em grupos vivenciais e informativos. Ética
profissional. Educação em saúde. Planejamento e programação, monitoramento e avaliação de programas
em saúde.
Santa Amélia, 07 de agosto de 2018.
Jarbas Carnelossi
Prefeito do Município
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