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ERRATA Nº 03 – CONCURSO PÚBLICO 
 

O Prefeito do Município de Carandaí, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, torna 
pública a Errata nº 03 do Edital nº 001/2015, conforme a seguir: 
 
Art. 1° - Retifica – se as datas do Cronograma, itens n° 13, 14, 15 e 16 conforme a seguir:  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ/MG 
CONCURSO PÚBLICOEDITAL Nº 001/2015 
CRONOGRAMADO CONCURSO PÚBLICO 

ITEM ATIVIDADE DATA 

13 Realização das Provas Práticas 28/06/2015 

14 Resultado das Provas Práticas  03/07/2015 

15 Prazo de Recurso referente ao resultado das Provas Práticas 06 a 08/07/2015 

16 
Resposta aos recursos interpostos pelos candidatos das Provas Práticas e Resultado 
Final do Concurso Público  

17/07/2015 

 
Art. 2º - Retifica – se no Anexo II, Programa de Provas eSugestõesBibliográficas, os itens n° II e 
III, que passam a ter a seguinte redação:  
 
II. INFORMÁTICA (PROGRAMA PARA OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR. A PROVA SERÁ 
ELABORADA DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA DO CARGO) 
III. LEGISLAÇÃO (PROGRAMA PARA OS CARGOS DE PROFESSOR)  

 
Art. 3º - Retifica – se no Anexo II, Programa de Provas – Conhecimentos Específicos para o 
cargo 02–Engenheiro Civil, que passa a ter a seguinte redação:  
 
ENGENHEIRO CIVIL - Conhecimentos Específicos: Estruturas – Resolução de estruturas isostáticas e hiperestáticas (reações de 

apoio, esforços, linhas de estado e de influência); dimensionamento e verificação de estabilidade de peças de madeira, metálicas e 
de concreto armado e protendido; pontes; resistência dos materiais. Fundações e Obras de Terra – Propriedades e classificação 
dos solos, movimentos de água no solo, distribuição de pressões no solo, empuxos de terra, exploração do subsolo, sondagem; 
barragens de terra; fundações superficiais e profundas (estudos de viabilidade e dimensionamento). Hidráulica, Hidrologia e 
Saneamento Básico – Escoamento em condutos forçados e com superfície livre (canais), dimensionamento; máquinas hidráulicas, 
bombas e turbinas; ciclo hidrológico, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, hidrogramas, vazões de enchente; captação, 
tratamento e abastecimento de água, redes de esgotos, tratamentos de esgotos, tratamentos de águas residuárias, instalações 
prediais, sistemas de drenagem pluvial, limpeza urbana. Materiais de Construção, Tecnologia das Construções e Planejamento e 
Controle de Obras – Madeira, materiais cerâmicos e vidros, metais e produtos siderúrgicos, asfaltos e alcatrões, aglomerantes e 
cimento, agregados, tecnologia do concreto e controle tecnológico, ensaios; construção de edifícios, processos construtivos, 
preparo do terreno, instalação do canteiro de obras, locação da obra, execução de escavações e fundações, formas, concretagem, 
alvenaria, esquadrias, revestimentos, pavimentações, coberturas, impermeabilizações, instalações, pintura e limpeza da obra; 
licitação, edital, projeto, especificações, contratos, planejamento, análise do projeto, levantamento de quantidades, plano de 
trabalho, levantamento de recursos, orçamento, composição de custos, cronogramas, diagramas de GANTT, PERT/CPM e 
NEOPERT, curva S, Código de Obras. Estradas e Transportes – Estudo e planejamento de transportes, operação, custos e 
técnicas de integração modal, Normas Técnicas (rodovias e ferrovias), fases do projeto, escolha do traçado, projeto geométrico, 
topografia, desapropriação, terraplanagem, drenagem, pavimentação, obras complementares, sinalização. Geologia aplicada a 
Engenharia; Resistência dos Materiais; Estruturas de Madeira; Estruturas Metálicas; Materiais de Construção Civil, Teoria das 
estruturas, mecânica dos solos; Hidráulica geral; Hidrologia aplicada; sistema de abastecimento de água e esgotos sanitários. 
Instalações hidráulicas residenciais, comerciais, industriais. Sistema de tratamento de esgotos sanitários residenciais, comerciais e 
industriais; estradas; maciços e obras de arte em terras., pontes de concreto; urbanismo, Topografia, Instalações elétricas 
residenciais, comerciais e industriais. Projetos arquitetônicos de edificações. Normas de desenho técnico, Laudos e pareceres 
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técnicos. Estatística. Normas de segurança do trabalhador. Métodos e técnicas de desenho e projeto urbano; Noções de sistema 
cartográfico e de geoprocessamento; Legislação e perícia; Licitação e contratos; Análise de contratos para execução de obras; 
Vistoria e elaborações de laudos e pareceres de acordo com as Normas Técnicas; legislação profissional; Construção geral e 
pesada; Administração de obras; 

 
Art. 4º- Retifica – se no Anexo II, Programa de Provas – Conhecimentos Específicos para o cargo 
06 - Fiscal Sanitário, onde se lê Lei1.169,24demarço de2004– CódigoSanitárioMunicipal, leia – 
se Código Sanitário – Lei Complementar nº 33, Lei de nº 1674/2003, Lei 1755/2006.  
 
Art. 5º -Exclui – se do Edital o cargo n° 10 Oficial de Serviços – Calceteiro, retificando o total de 
vagas para 60 (sessenta). 
 
Art. 6º -Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados por esta 
Errata. 

 

 

 

Carandaí, 10 de Abril de 2015. 

 

Prefeito Municipal de Carandaí 


