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R E T I F I C A D O

CONHECIMENTOS COMUNS AOS EMPREGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Língua Portuguesa: Estudo do texto. Fonética: Acentuação gráfica, ortografia. Morfologia: Classes de palavras.

Matemática: Números Naturais; Operações Fundamentais; Números Fracionários; Números Decimais; Multiplicação e divisão com
2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Cambé e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social,
política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com
suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.  Cultura e sociedade brasileira:  artes,
arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AO EMPREGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

EMPREGO 104: PINTOR

Conhecimentos Específicos: Instrumentos, equipamentos e materiais. Tipos de tintas e suas adequações para cada tipo de
material e serviço de pintura. Tipos de removedores e solventes e suas características específicas. Tipos de pincéis, rolos e
lixas e suas adequações para cada tipo de tinta e serviço de pintura. Pintura: Tipos de pinturas. Pintura com ar-comprimido,
utilizando  compressor,  pistolas  para  pinturas  de  alta  e  baixa  pressão.  Preparação  de  peças  com lixamento  manual  e
mecânico, massas, vernizes. Preparação de peças e locais para aplicação da pintura. Seqüência adequada para pintura de
ambientes.  Problemas comuns durante  a  aplicação da tinta:  manchas,  bolhas,  tonalidades.  Tipos  de cor  e  tonalidades.
Sistema  padrão  de  cores.  Ferramentas  e  suas  adequações  para  cada  tipo  de  produto,  etapas  e  serviços  de  pintura.
Segurança do trabalho: Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção
coletiva (EPC). Preparação do local de trabalho; conhecimento dos serviços.

CONHECIMENTOS COMUNS AO EMPREGO DE NÍVEL MÉDIO  - ELETRICISTA

Língua Portuguesa:  Compreensão e interpretação de texto.  Ortografia;  Acentuação gráfica;  Divisão silábica;  Fonética e
Fonologia:  som  e  fonema,  encontros  vocálicos  e  consonantais;  dígrafos.  Morfologia:  classes  de  palavras  variáveis  e
invariáveis  e  seus  empregos  no texto.  Tempos simples e  compostos dos verbos;  Formação de palavras.  Elementos de
comunicação.  Sintaxe.  Período  simples  (termos  essenciais  e  acessórios)  e  período  composto  por  coordenação  e
subordinação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; sintaxe de colocação pronominal. Emprego dos
sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. Figuras de linguagem.
Figuras de sintaxe. Noções de semântica.

Matemática:  Conjuntos:  operações e problemas;  Conjuntos numéricos;  naturais,  inteiros,  racionais  e reais  (operações e
problemas); Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais;
Regra de três simples. Porcentagem; Equações e sistemas do 1o grau: resolução e problemas; Equações e sistemas do 2o

grau: resolução e problemas; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área das
figuras planas.

Conhecimentos Gerais: História do Município de Cambé e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social,
política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com
suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.  Cultura e sociedade brasileira:  artes,
arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

CONHECIMENTOS COMUNS AOS DEMAIS EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

Língua Portuguesa:  Compreensão e interpretação de texto.  Ortografia;  Acentuação gráfica;  Divisão silábica;  Fonética e
Fonologia:  som  e  fonema,  encontros  vocálicos  e  consonantais;  dígrafos.  Morfologia:  classes  de  palavras  variáveis  e
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invariáveis  e  seus  empregos  no texto.  Tempos simples e  compostos dos verbos;  Formação de palavras.  Elementos de
comunicação.  Sintaxe.  Período  simples  (termos  essenciais  e  acessórios)  e  período  composto  por  coordenação  e
subordinação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; sintaxe de colocação pronominal. Emprego dos
sinais de pontuação e sua função no texto. Elementos de coesão. Função textual dos vocábulos. Figuras de linguagem.
Figuras de sintaxe. Noções de semântica.

Matemática:  Conjuntos:  operações e problemas;  Conjuntos numéricos;  naturais,  inteiros,  racionais  e reais  (operações e
problemas); Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais;
Regra de três simples. Porcentagem; Equações e sistemas do 1o grau: resolução e problemas; Equações e sistemas do 2o

grau: resolução e problemas; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área das
figuras planas.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais:
Windows XP Professional.  Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer).  Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet
(Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AOS EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

EMPREGO 201: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

Noções  gerais  sobre  processos  de  arquivo  de  documentos.  Correspondência  comercial  (recepção  e  emissão).
Relacionamento interpessoal. Atendimento ao público. Organização do ambiente de trabalho. Administração Geral. Introdução
à Economia.

EMPREGO 202: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III

1. Ética na Administração Pública. 2. Sistema de Informações Organizacionais. 3. Direito Administrativo: Atos Administrativos,
Contratos Administrativos, Bens Públicos, Serviços Públicos, Licitação, Processo Administrativo Disciplinar e Responsabilidade do
Agente Público.  4.  Administração de Recursos Humanos.  5.  Atendimento ao Público nas Organizações. 6.  Correspondência
comercial (recepção e emissão). 7. Redação Oficial: Características e normas da Correspondência Oficial (formas de cortesia,
formas e expressões  de tratamento,  vocativos,  emprego dos pronomes de tratamento e endereçamento);  O Padrão Ofício;
Características e definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular, comunicado, decreto, edital, memorando, ofício, portaria
e requerimento); 8. Arquivologia: Definição e função dos arquivos; Princípios de Arquivologia; Ciclo vital arquivístico; Organização e
administração de arquivos;  Fases da gestão de documentos;  Métodos de arquivamento;  Classificação dos documentos.  10.
Relacionamento interpessoal.

EMPREGO 203: ELETRICISTA

Grandezas  elétricas;  Unidades  de  medidas  elétricas;  Instrumentos  de  medidas  elétricas  e  suas  ligações;  Resistores,
capacitores e indutores; Resoluções de circuitos elétricos em série, paralelo ou misto; Instalações elétricas e Simbologias;
Noções da norma NBR-5410 / 2004; Transformadores elétricos; Motores elétricos de CA e CC; Enrolamento de motores
elétricos; Choque elétrico; Proteção contra choque elétrico; NR 10 – Instalações e serviços de eletricidade. Uso de EPI –
Equipamento de Proteção Individual e NR 6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI de 2010.

EMPREGO 301: TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO

Segurança do trabalho.  Higiene do trabalho.  Meios de comunicação, recursos audiovisuais  e promocionais,  dinâmica de
grupo. Psicologia das relações humanas e do trabalho. Proteção contra incêndio. Administração aplicada. Normalização e
Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais. Agentes ambientais. EPI
e  EPC.  Primeiros  Socorros.  Desenho  técnico.  Ergonomia.  Princípios  de  tecnologia  industrial.  Doenças  profissionais.
Legislação  sobre  higiene  e  segurança  do  trabalho;  Segurança  no  transito;  CIPA –  Comissão  Interna  de  Prevenção  de
Acidentes;  Campanhas  e  SIPATs;  Riscos  ambientais:  agentes  químicos,  físicos,  biológicos,  ergonômicos  e  mecânicos;
Elaboração do PPRA e PCMSO.

EMPREGO 302: TOPÓGRAFO

Desenho topográfico:  conceito,  normas  gerais  NBR 8993:1985  da  ABNT;  desenhos  de  plantas  topográficas  planimétricas  e
planialtimétricas - processos gráficos e processos analíticos (interpolação e obtenção de curvas de nível, desenho e interpretação
de perfil topográfico do terreno, conhecimento de softwares utilizados em desenhos topográficos - Topograph, AutoCad, etc., noções
de elaboração de plantas de loteamentos, cálculo de áreas por meio de processos gráfico e(ou) analítico). Topografia: conceito;
planimetria e altimetria, topologia; unidades de medidas - lineares, angulares, superfície; prática instrumental. prática de campo
(caderneta de campo, croquis, teodolito, trena e balisas); avaliação de superfícies; cálculo analíticos de coordenadas - altimétrico e
plani-altimétrico; triangulação topográfica; conhecimentos de equipamentos para topografia automatizada; cálculo de poligonais em
softwares específicos de topografia; declinação magnética; transformação de rumo magnético em rumo verdadeiro. Elementos de

Página 2 de 3



astronomia e geodésia: sistemas e coordenadas; posição geográfica por satélite; determinação do norte geográfico; identificação
das aplicações e restrições do sistema UTM; transporte de coordenadas planas retangulares (UTM); transformação de coordenadas
e  sistemas  geográficos;  diferença  entre  equipamentos  GPS  de  navegação,  topográfico  e  geodésico  e  suas  aplicações;
entendimento das etapas de campo necessárias para um levantamento GPS; identificação dos principais sistemas de projeção,
suas aplicações e seus sistemas de referência. Urbanização: posicionamento das vias: da rede de água potável, esgoto sanitário,
pluvial,  energia  elétrica  e  telefone,  cruzamento  em  nível;  projeto  e  locação  de  loteamentos;  levantamento  cadastral;
desmembramento e remembramento; loteamento rural.  Introdução à ciência do solo:  noções de geologia (conceitos básicos,
geomorfologia,  minerais,  rochas,  intemperismo);  aspectos  da ação geológica  das  águas subterrâneas  e  de superfície;  solos
(conceitos básicos, formação do solo, pedogênese); morfologia do solo; aspectos morfológicos que caracterizam o perfil do solo;
noções físicas do solo (densidade, porosidade, compactação, etc.); classificação do solo (conceito e tipo de solo); noções de
edafologia. 6. Educação ambiental: conceito básico de ecologia; climas (conceitos gerais e estações do ano); ciclos e fenômenos
naturais (chuvas, vento, etc.); cerrado (situação geográfica, clima, solo, fauna e vegetação); interferência humana na natureza;
ecologia urbana e saneamento básico; noções de legislação ambiental (CONAMA, Agência Ambiental, IBAMA, outras instituições);
reserva legal, área de preservação permanente, uso do solo urbano. Informática aplicada: introdução de dados e cálculo de
cadernetas de campo em softwares específicos; desenho (definição de camadas, carregar e criar pontos e espessuras etc.);
altimétria (parâmetros e configurações para interpolação de curvas de nível).  Noções em sistema de gestão pela qualidade
conforme critérios de excelência do PQNS.

CONHECIMENTOS COMUNS E ESPECÍFICOS AO EMPREGO DE NÍVEL SUPERIOR

EMPREGO 401: ENGENHEIRO CIVIL

Língua  Portuguesa:  Compreensão  e  interpretação  de  texto.  Ortografia.  Acentuação  gráfica.  Pontuação.  Divisão  silábica.
Substantivos  e  adjetivos  (gênero,  número e grau).  Verbos  (tempos e  modos).  Fonética  e Fonologia:  Encontros  vocálicos  e
consonantais. Dígrafos. Morfologia: Classes de palavras: artigo, substantivo, adjetivo, pronome, numeral e verbo e sua flexões;
advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Poética. Versificação. Elementos de comunicação. Sintaxe – Período composto por
Coordenação e Subordinação. Figuras de sintaxe. Noções de semântica. Produção textual: coerência e coesão, tipos composição,
elementos da comunicação e funções da linguagem. Concordância verbal e nominal. Regência.

Matemática:  Noções de lógica: proposições,  conectivos,  negação de proposições compostas.  Conjuntos:  caracterização,
pertinência,  inclusão,  igualdade  e  intervalos.  Conjuntos  numéricos.  Operações:  união,  interseção,  diferença  e  produto
cartesiano.  Composição  de  funções.  Função  inversa.  Principais  funções  elementares:  1o  grau,  2o  grau,  exponencial  e
logarítmica. Médias aritméticas e geométricas. Progressões aritméticas e geométricas. Analise combinatória. Trigonometria.
Geometria. Matrizes e Determinantes. Regra de três simples e composta. Juros e porcentagem.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs)
e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP
Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de
tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla
Firefox), busca e pesquisa na Web.

Conhecimentos Específicos: Materiais de construção civil.  Classificação, propriedades gerais e normalização. Materiais
cerâmicos.  Aço  para  concreto  armado  e  protendido.  Polímeros.  Agregados.  Aglomerantes  não‐hidráulicos  (aéreos)  e
hidráulicos.  Concreto.  Argamassas.  Tecnologia  das  construções.  Terraplanagem.  Canteiro  de  obras.  Locação  de  obras.
Sistemas de formas para as fundações e elementos da superestrutura (pilares,  vigas e lajes).  Fundações superficiais  e
profundas. Lajes. Telhados com telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento e telhas metálicas. Isolantes térmicos para lajes e
alvenaria.  Impermeabilização.  Sistemas hidráulicos  prediais.  Projetos  de instalações  prediais  hidráulicas,  sanitárias  e de
águas pluviais. Materiais e equipamentos. Instalações de prevenção e combate à incêndio. Instalações de esgoto sanitário e
de águas pluviais. Instalações prediais elétricas e telefônicas. Instalações elétricas de iluminação de interiores e exteriores.
Simbologia, lançamento de pontos, divisão de circuitos, quadro de cargas, proteção e condução, tubulação e fiação e entrada
de energia. Proteção das instalações elétricas arquitetônicas. Lumino técnica. Iluminação incandescente, fluorescente e a
vapor  de  mercúrio.  Cálculo  de iluminação.  Instalações  telefônicas,  para  motriz  e  SPDA (pára‐raios).  Projetos  elétrico  e
telefônico.  Informática  (programas  de  software básicos  para  uso  em escritório  e  AutoCAD).  Probabilidade e  estatística.
Cálculo  de  probabilidade.  Variáveis  aleatórias  e  suas  distribuições.  Medidas  características  de  uma  distribuição  de
probabilidade.  Modelos  probabilísticos.  Análises  estática  e  dinâmica  de  observações.  Noções  de  testes  de  hipóteses.
Compras na Administração Pública. Licitações e contratos. Princípios básicos da licitação. Definição do objeto a ser licitado.
Planejamento das compras. Controles e cronogramas.
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