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ANEXO I DO EDITAL Nº 01/2019 – SEGET/PMS, DE 18/09/2019 

Formulário padronizado de atestado médico para inscrição dos candidatos concorrentes às vagas reservadas 

para pessoas com deficiência. 

 
 

ATESTADO MÉDICO 
 
 
Nome: __________________________________________________________________________________ 

 

CPF: ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Espécie e o grau ou nível de deficiência 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Código da Classificação Internacional de Doenças (CID): __________________________ 

 

Provável causa da deficiência 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________, _____ de __________________ de 2019 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Médico e CRM 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Deverá constar neste atestado o nome, a assinatura e o número de inscrição no CRM do médico. 

Este atestado médico, na forma original ou fotocópia simples, deverá ser entregue juntamente com o requerimento 
(formulário) de solicitação para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência de que trata a o item 55 

deste Edital. 
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ANEXO II DO EDITAL Nº 01/2019 – SEGET/PMS, DE 18/09/2019 

Denominação dos cargos, área de conhecimento, códigos de opção, vagas ofertadas, cadastro reserva, carga horária 
semanal e qualificação exigida para investidura no cargo. 
 

Cód Cargo 
Área de 
Conhecimento 

C/H Qualificação Exigida para Investidura no Cargo 
Vagas Ofertadas Cadastro Reserva 

Ampla PcD Total Ampla PcD Total 

01 
Analista de 
Gestão 

Contabilidade 40h 

Curso superior completo, reconhecido pelo 
MEC, na modalidade bacharelado em curso de 
Ciências Contábeis e registro no Conselho 
Profissional competente 

1 -- 1 4 1 5 

02 
Analista de 
Gestão 

Controle Interno 
Governamental 

40h 

Curso superior completo, reconhecido pelo 
MEC, na modalidade bacharelado em curso de 
Ciências Contábeis e registro no Conselho 
Profissional competente 

1 -- 1 4 1 5 

03 
Analista de 
Gestão 

Desenvolvimento 
Humano 

40h 

Curso superior completo, reconhecido pelo 
MEC, na modalidade bacharelado em curso de 
Administração, Psicologia ou Gestão de 
Pessoas e registro no Conselho Profissional 
competente 

1 -- 1 4 1 5 

04 
Analista de 
Gestão 

Serviço Social 40h 

Curso superior completo, reconhecido pelo 
MEC, na modalidade bacharelado em curso de 
Serviço Social e registro no Conselho 
Profissional competente 

1 -- 1 4 1 5 

05 
Analista de 
Saneamento 

Engenharia 
Ambiental 

40h 

Curso superior completo, reconhecido pelo 
MEC, na modalidade bacharelado em 
Engenharia Ambiental e registro no Conselho 
Profissional competente 

1 -- 1 4 1 5 

06 
Analista de 
Saneamento 

Engenharia Civil 40h 

Curso superior completo, reconhecido pelo 
MEC, na modalidade bacharelado em 
Engenharia Civil e registro no Conselho 
Profissional competente 

2 -- 2 9 1 10 

07 
Analista de 
Saneamento 

Engenharia 
Mecânica 

40h 

Curso superior completo, reconhecido pelo 
MEC, na modalidade bacharelado em 
Engenharia Mecânica e registro no Conselho 
Profissional competente 

1 -- 1 4 1 5 

08 
Analista de 
Saneamento 

Engenharia 
Química 

40h 

Curso superior completo, reconhecido pelo 
MEC, na modalidade bacharelado em 
Engenharia Química e registro no Conselho 
Profissional competente 

1 -- 1 4 1 5 

09 
Fiscal 
Municipal 
Agropecuário 

Agronomia ou 
Zootecnia  

40h 

Curso superior completo, reconhecido pelo 
MEC, na modalidade bacharelado em 
Engenharia Agronômica ou Zootecnia com 
registro no Conselho Profissional competente 

1 -- 1 4 1 5 

10 
Fiscal 
Municipal 
Agropecuário 

Medicina 
Veterinária 

40h 

Curso superior completo, reconhecido pelo 
MEC, na modalidade bacharelado em 
Medicina Veterinária com registro no Conselho 
Profissional competente 

1 -- 1 4 1 5 

11 
Técnico em 
Agropecuária 

Agropecuária ou 
Agrícola 

40h 

Curso de formação técnica (nível médio), 
reconhecido pelo MEC, nas modalidades de 
Técnico Agropecuário ou Técnico Agrícola com 
registro no Conselho Profissional competente. 

1 -- 1 4 1 5 

12 
Técnico em 
Saneamento 

Análises 
Químicas 

40h 

Curso de formação técnica (nível médio), 
reconhecido pelo MEC, nas modalidades de 
Técnico Análises Químicas e registro no 
Conselho Profissional competente. 

3 -- 3 14 1 15 

13 
Técnico em 
Saneamento 

Edificações 40h 

Curso de formação técnica (nível médio), 
reconhecido pelo MEC, nas modalidades de 
Técnico em em Edificações e registro no 
Conselho Profissional competente. 

1 -- 1 4 1 5 

14 
Técnico em 
Saneamento 

Eletrotécnica 40h 

Curso de formação técnica (nível médio), 
reconhecido pelo MEC, nas modalidades de 
Técnico em Eletrotécnica e registro no 
Conselho Profissional competente. 

1 -- 1 4 1 5 

15 
Técnico em 
Saneamento 

Segurança do 
Trabalho 

40h 

Curso de formação técnica (nível médio), 
reconhecido pelo MEC, nas modalidades de 
Técnico em Segurança do Trabalho e registro 
no Conselho Profissional competente. 

1 -- 1 4 1 5 
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ANEXO III DO EDITAL Nº 01/2019 – SEGET/PMS, DE 18/09/2019 

Descrição das atribuições dos cargos 

 

Analista de Gestão 

Assegura a efetividade aos contenciosos instaurados nos níveis administrativos e judiciais, através do acompanhamento de ações e 

processos da sua origem à conclusão; elabora peças processuais e demais documentos jurídicos; comparece à audiências e outros 

atos, visando a defesa dos interesses e direitos do SAAE; assiste às diversas áreas do SAAE, mediante o fornecimento de orientação 

em assuntos de natureza legal, no plano contencioso, consultivo ou contratual, bem como de informações de natureza 

administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, entre outras; elabora documentos técnicos, normas e pareceres jurídicos, provê 

análises e prescrições para o cumprimento da legislação em vigor, acompanha as publicações oficiais de normas relativas aos 

serviços de água, esgoto e saneamento, consolidando as e promovendo a divulgação dos mesmos pela organização; executa outras 

atividades correlatas necessárias ao normal andamento dos serviços. Representar a autarquia, treinar pessoas. Dirigir veículo para 

realização das atividades do cargo. Realizar pesquisas internas, agir preventivamente em relação aos níveis de rotatividade e o 

absenteísmo da empresa, promover eventos de integração, organizar treinamentos técnicos e de habilidades interpessoais e 

comportamentais, fortalecer a estratégia da empresa, acompanhar e dar suporte ao plano de desenvolvimento pessoal dos 

colaboradores, desenvolver e implantar programas de avaliação de desempenho, trainee, estágio e aprendizagem. Realizar pesquisas 

internas. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo. Execução de atividades de controle interno, correição, ouvidoria e 

promoção da integridade pública, bem como a promoção da gestão pública ética, responsável e transparente; a execução de 

auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à 

aplicação de recursos públicos, bem como à administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e efetividade dos atos governamentais, em seus aspectos financeiro, 

orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, podendo, inclusive, apurar atos ou fatos praticados por agentes públicos ou 

privados na utilização de recursos do SAAE; a realização de estudos e trabalhos técnicos que promovam o incremento da 

transparência pública, a participação da sociedade civil na prevenção da corrupção e o fortalecimento do controle social; realização 

de atividades inerentes à garantia da regularidade das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares instaurados no 

âmbito do SAAE; realização de estudos e trabalhos técnicos que contribuam para a promoção da ética e para o fortalecimento da 

integridade das instituições públicas. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo. Desenvolve atividades especializadas de 

natureza técnica, tanto no planejamento, como na organização, coordenação, execução e supervisão de planos, programas e 

projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social; encaminha providências, prestar orientação social a servidores, aos seus 

familiares e a grupos específicos do SAAE; orienta indivíduo e grupos no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos 

no atendimento e na defesa de seus direitos, subsidiar ações de valorização laboral e social dos trabalhadores, mediando e 

promovendo negociações entre as partes; realizar estudos sócios econômicos com os usuários para fins de identificar benefícios e 

serviços sociais junto à direção do SAAE, nas organizações congêneres e no mercado de trabalho; executa outras atividades 

correlatas necessárias ao normal andamento dos serviços e, se necessário, treinar pessoas, representar a autarquia. Dirigir veículo 

para realização das atividades do cargo. Executar as rotinas contábeis de acordo com as exigências legais e administrativas, 

registrando atos de contabilidade, conciliando contas, elaborando balanços e demonstrações, apurando impostos e atendendo às 

fiscalizações e auditorias internas e externas; elaborar, desenvolver e participar das projeções de valores, de levantamento de dados 

para elaboração de relatórios, estudos para modificações e implementação nos sistemas informatizados, melhorias de processos e 

fluxos de projetos de descentralização, adequação do plano de contas, dos trabalhos de levantamento de dados das contas de 

apuração do resultado fiscal e societário; consolidar informações de financiamentos; bem como executar tarefas correlatas à 

especialidade e, se necessário, treinar pessoas, representar a autarquia. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo. 

 

Analista de Saneamento 

Acompanhar e fiscalizar obras; acompanhar a execução de obras para sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

providenciando documentos, elaborando relatórios, responsabilizando-se pelo material e equipamentos entregues às empreiteiras, 

acompanhando o processo de desapropriação de áreas, participar dos programas de preservação ambiental; acompanhar e analisar 

estudos e projetos de sistema de abastecimento de água, esgoto sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial; efetuar o 

acompanhamento físico-financeiro dos serviços contemplados nos programas de desenvolvimento operacional; realizar atividades 

previstas no campo da Engenharia Civil, envolvendo operação e manutenção de sistemas produtores de água e sistema de 

esgotamento sanitário; normalização e padronização técnica; perícias, avaliações e topografia; dirigir veículos para execução de suas 

atividades, visando atender às demandas do SAAE, em toda área de atuação da autarquia; e, se necessário, representar a Empresa, 

treinar pessoas. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo. Realizar e/ou supervisionar atividades dentro do campo da 

Engenharia Civil, concernentes ao desenvolvimento de estudos técnicos diversos, engenharia de processos e projetos em geral, 

serviços de complementação, melhorias e/ou obras de implantação de sistemas; fiscalização de obras e/ou serviços de saneamento, 

meio ambiente, construção civil, elétrica, eletrônica, eletromecânica, automação, mecânica e instrumentação; preparação e 

montagem de documentação para licitação de projetos, obras e/ou serviços, elaboração de pedidos de financiamento, relatórios, 

avaliação de desempenho de empreiteiras, apropriação de custos, elaboração de listagens de preços, avaliações patrimoniais, 

elaboração, divulgação e implantação de normas e padrões técnicos; elaborar termos de referência para contratação de projetos e 

estudos; realizar conferência e acertos de material e/ou equipamentos entregues a empreiteira, perícias técnicas de menor 

complexidade, avaliações de áreas utilizadas pela Empresa, orçamentos de projetos padrão; visando atender às demandas da 

Empresa, em toda área de atuação do SAAE e, se necessário, representar a Empresa, treinar pessoas. Dirigir veículo para realização 

das atividades do cargo. Executar atividades de engenharia, nas áreas de projetos, obras, planejamento, manutenção, operação, 

produção, tratamento e disposição final dos sistemas de saneamento ambiental. Atuar no desenvolvimento de estudos para 

melhoria dos processos de operação dos sistemas de água e esgoto, bem como de metodologias e indicadores de gestão e operação 
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em sistemas de água e esgotos. Estruturar programas para melhoria da eficiência. Desenvolver e testar sistemas, processos e 

métodos produtivos. Prestar assessoria técnica às unidades da empresa, nos assuntos referentes a sua área de atuação. Executar 

serviços de natureza administrativa, emitindo, registrando, controlando e mantendo a documentação envolvida, e outras atividades 

correlatas. Conhecer instrumentos organizacionais e desenvolver e implementar políticas e programas para a Gestão para a 

Qualidade, treinar pessoas, representar a autarquia. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo. Desenvolve atividades 

especializadas de natureza técnica, tanto no planejamento, como na organização, coordenação, execução e supervisão de processos 

e atividades no campo da engenharia química aplicada às atividades de captação, armazenamento, tratamento, distribuição de 

águas e de saneamento básico, efetua registros, controles, cálculos, levantamentos, pesquisas e análises, estudos; elabora laudos, 

pareceres, projetos, relatórios e especificações técnicas; prescreve, supervisiona controla e executa exames químicos de água e 

material de esgotos; opina sobre equipamentos e instrumentos mais adequados à execução dos trabalhos de sua competência; 

estabelece normas, especificações e métodos de ensaios e análises, presta orientação técnica e capacita auxiliares; produz e fornece 

dados estatísticos de sua especialidade, apresenta relatórios, periódicos, conforme padrões estabelecidos pelo SAAE executa outras 

atividades correlatas necessárias ao normal andamento dos serviços, treinar pessoas, representar a autarquia. Dirigir veículo para 

realização das atividades do cargo. Elabora e implanta projetos e sistemas urbanos ligados ao saneamento ambiental (sistema de 

abastecimento de água, tratamento e disposição final de esgotos, tratamento e disposição final de resíduos sólidos; sistemas de 

drenagem urbana e rural e sistemas de controle de emissões atmosféricas; coleta materiais para exames laboratoriais prescritos em 

norma; realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas e bacteriológicas segundo protocolos técnicos estabelecidos; avalia e 

opera redes de monitoramento ambiental (monitoramento do ar, água e solo); elabora e desenvolve campanhas de educação 

sanitária e ambiental; atua nas atividades ligadas à vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, além de participar na elaboração 

de relatórios técnicos (EIA/RIMA, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico) de projetos de saneamento e gestão ambiental 

nas esferas pública e privada; executa outras atividades correlatas necessárias ao normal andamento dos serviços, treinar pessoas, 

representar a autarquia. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo. 

 

Fiscal Municipal Agropecuário 

Exercer a inspeção sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal; Executar a defesa sanitária animal; Fiscalizar o transporte, 

armazenamento e beneficiamento de produtos e subprodutos de origem animal; Aplicar as sanções administrativas, lavrando auto 

de infração, bem como de apreensão e interdição, respectivamente, de produtos e estabelecimentos, quando constatado o 

descumprimento de obrigação legal relacionada com as atribuições descritas na legislação pertinente; Supervisionar, fiscalizar, 

planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar ações de inspeção sanitárias para promoção, prevenção e manutenção da sanidade 

animal no âmbito do Município; Desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação profissional. 

 

Técnico em Agropecuária 

Auxiliar no estudo e execução de projetos e pesquisas tecnológicas ou trabalhos de perícias administrativas; Coletar informações 

necessárias ao desempenho das atribuições do Fiscal Municipal Agropecuário; Realizar o levantamento e mapeamento de 

ocorrências sanitárias animais; Prestar apoio, auxiliar e agir em conjunto com os técnicos de nível superior nas atividades de 

fiscalização, educação sanitária e inspeção em animais; Auxiliar na fiscalização nos produtos de origem animal, e seus derivados; 

Auxiliar nas visitas a propriedades para inspeção sanitária; Desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação 

profissional. 

 

Técnico em Saneamento 

Coleta materiais para exames laboratoriais prescritos em norma; realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e 

bacteriológicas segundo protocolos técnicos estabelecidos; atua no planejamento, coordenação e execução de processos de análises 

laboratoriais, respeitando normas de segurança; seleciona técnicas e metodologias analíticas; auxilia a validação de metodologias e 

analíticas ; auxilia a validação de metodologias de análises; emprega normas técnicas e de biossegurança; coordena e controla a 

geração e destinação de resíduos do laboratório com responsabilidade ambiental; zela pela conservação e guarda do material e dos 

equipamentos de laboratórios; procede à esterilização do material em uso; verifica os equipamentos de laboratório , mantendo-os 

em funcionamento pleno, preparando-os para prova e exame; documenta as análises e exames realizados, registrando os resultados, 

mantendo cópias arquivadas e encaminhando para quem designado dos procedimentos de serviço; fornece dados estatísticos de 

suas atividades; mantém-se atualizado sobre as evoluções do seu campo técnico de trabalho, fornecendo informações sobre as 

novas tecnologias, equipamentos e sistemas que aprimorem os serviços laboratoriais; executa outras atividades correlatas 

necessárias ao normal andamento dos serviços; treinar pessoas. Dirigir veículo para realização das atividades do cargo. Atualizar o 

cadastro digital das redes de água e esgoto do Município de Sobral, desenhando por meio do software SIG, disponibilizando-os para 

consultas a todas Unidades do SAAE e da Prefeitura de Sobral. Elaborar mapas temáticos por meio de softwares SIG e CAD, 

referentes as obras executadas de água e esgoto às diversas unidades técnicas do SAAE, para auxiliar na tomada de decisões; 

Elaborar os cadastros digitais de interferências das redes de água e esgoto, solicitados pelas Concessionárias, Prefeituras ou outros 

órgãos, por meio de processos e/ou ofícios; Manipular desenhos de cadastros de obras de água e esgoto, levantamentos 

topográficos, loteamentos com redes de água e esgoto e outros tipos de desenhos no formato de arquivos digitais em softwares CAD; 

Desenhar a implantação de novos loteamentos, na base cartográfica do Município de Sobral, georreferenciando, editando e 

integrando os dados por meio de softwares CAD e SIG; Executar a importação e exportação de redes de água e esgoto em diversos 

formatos digitais, para uso em outros softwares; Receber desenhos dos cadastros de redes de água e esgoto em meio analógico e 

mídia digital, organizando e atualizando por meio de planilhas eletrônicas, disponibilizando-os em sistema para essa finalidade; 

Utilizar imagens de satélites e fotografias aéreas para georreferenciar e atualizar a base cartográfica do Município de Sobral; 

Atualizar e manter os cadastros geográficos das redes de água e esgoto e base cartográfica do Município de Sobral para integração 
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desses dados com a Gestão Comercial do SAAE e outras bases de dados que se fizerem necessário; Organizar os croquis e outros 

documentos referentes aos cadastros das redes de água e esgoto, recebidos das outras unidades técnicas do SAAE, digitalizando 

(scaneando), arquivando e anexando esses documentos no software SIG; Organizar e manter em ordem os arquivos físicos de mídias 

digitais de vários desenhos recebidos; Operar impressoras de grandes formatos no modelo Plotter, para realizar impressões de 

cópias de plantas, cortando e dobrando no formato A4; Prestar atendimento ao público interno e externo recebendo e/ou 

fornecendo informações referentes aos cadastros digitais das redes de água e esgoto do Município de Sobral; Operar o Sistema 

Operacional Windows e seus aplicativos básicos como: processadores de texto, planilhas de cálculo, geradores de apresentação e os 

softwares utilizados para a execução dos serviços; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas 

à sua especialidade, bem como as tarefas determinadas pelo superior imediato. Dirigir veículo para realização das atividades do 

cargo. Realizar estudos sobre sistemas e instalações elétricas, efetuando experiências, cálculos, medições e outras operações, 

colaborando em trabalhos de pesquisa e aperfeiçoamento relativos a instalações de produção e distribuição de energia; Preparar 

estimativas detalhadas das quantidades e custos de materiais e mão-de-obra necessários, efetuando cálculos, estimativas e 

projeções, determinando os meios requeridos para a fabricação e montagem das instalações e equipamentos elétricos. Orientar as 

atividades dos trabalhadores de sua equipe nas diferentes fases dos trabalhos, acompanhando a execução das tarefas, solucionando 

problemas, prestando esclarecimentos e tomando outras medidas que assegurem a observância dos padrões técnicos estabelecidos; 

Aplicar normas e procedimentos de segurança no trabalho; Inspecionar as redes de transmissão e distribuição de energia, 

verificando possíveis falhas e orientando a manutenção das redes. Conduzir a execução técnica referente à instalação de tubulações, 

por onde passam os fios elétricos; Executar projetos de iluminação e neste sentido proceder à instalação de cabos elétricos, conexão 

e condutores e outro aparelhos de iluminação; Elaborar estudos e projetos; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Aperfeiçoar máquinas, ferramentas e equipamentos; Executar tecnicamente os projetos de equipamentos e instalações 

elétricas. Colaborar na assistência técnica de equipamentos elétricos; Registrar o desempenho, avaliar a eficiência; Auxiliar na 

elaboração de projetos e fazer manutenção dos equipamentos elétricos; Colaborar a elaboração de relatórios de atividades; Utilizar 

recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; 

Dirigir veículo para realização das atividades do cargo. Atuar nas diversas unidades do SAAE, efetuando inspeções, avaliando postos 

de trabalho, condições ambientais, acompanhando as atividades internas e externas dos empregados, visando preservar as 

condições ideais de segurança no SAAE. Analisar causas e consequências de acidentes de trabalho, elaborando planos para a 

prevenção de novas ocorrências. Acompanhar a instalação e manutenção de equipamentos de segurança e higiene do trabalho. 

Assessorar e orientar a CIPA e participar das suas reuniões. Efetuar levantamento de dados para elaboração de laudos técnicos. 

Orientar os empregados e os gerentes nos assuntos relativos à segurança e higiene do trabalho. Prestar assessoria técnica aos 

administradores de contratos, inspecionando as condições de segurança nas obras contratadas ou próprias. Acompanhar a 

implantação de programas e estudos sobre segurança do trabalho. Alimentar os dados do E-Social relacionados a saúde e segurança 

do trabalho. Executar serviços de natureza administrativa, emitindo, registrando, controlando e mantendo a documentação 

envolvida, providenciando transportes, materiais e outras atividades correlatas. Dirigir veículo para realização das atividades do 

cargo. 
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ANEXO IV DO EDITAL Nº 01/2019 – SEGET/PMS, DE 18/09/2019 

Tabelas de remuneração e vantagens dos cargos na referência inicial da classe inicial da Carreira. 
 
 
 

Cód Cargo Área de Conhecimento 
Início de Carreira Final de Carreira 

Classe Ref. 
Vencimento 
Base (R$) 

Classe Ref. 
Vencimento 
Base (R$) 

01 Analista de Gestão Contabilidade I 1 3.673,96 V 6 7.326,49 

02 Analista de Gestão Controle Interno Governamental I 1 3.673,96 V 6 7.326,49 

03 Analista de Gestão Desenvolvimento Humano I 1 3.673,96 V 6 7.326,49 

04 Analista de Gestão Serviço Social I 1 3.673,96 V 6 7.326,49 

05 Analista de Saneamento Engenharia Ambiental I 1 4.160,40 V 6 8.296,53 

06 Analista de Saneamento Engenharia Civil I 1 4.160,40 V 6 8.296,53 

07 Analista de Saneamento Engenharia Mecânica I 1 4.160,40 V 6 8.296,53 

08 Analista de Saneamento Engenharia Química I 1 4.160,40 V 6 8.296,53 

09 Fiscal Municipal Agropecuário Agronomia ou Zootecnia  I 1 2.800,00 V 6 5.583,67 

10 Fiscal Municipal Agropecuário Medicina Veterinária I 1 2.800,00 V 6 5.583,67 

11 Técnico em Agropecuária Agropecuária ou Agrícola I 1 1.400,00 V 6 2.791,83 

12 Técnico em Saneamento Análises Químicas I 1 2.903,58 V 6 5.790,22 

13 Técnico em Saneamento Edificações I 1 2.903,58 V 6 5.790,22 

14 Técnico em Saneamento Eletrotécnica I 1 2.903,58 V 6 5.790,22 

15 Técnico em Saneamento Segurança do Trabalho I 1 2.903,58 V 6 5.790,22 
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ANEXO V DO EDITAL Nº 01/2019 – SEGET/PMS, DE 18/09/2019 

 

Tabelas das provas objetivas da fase única e da 1ª fase do Concurso contendo disciplinas, números de questões e seus 

valores, perfil mínimo para aprovação, por disciplina e por prova. 

 

 

Prova Objetiva 

Disciplina No Questões Valor da Questão 
Pontuação 

Máxima 

Mínimo por 

Disciplina 

Mínimo/Prova 

(50%) 

Língua Portuguesa 10 1 10,00 1,00 

50,00 Conhecimentos Gerais  10 1 10,00 1,00 

Conhecimentos 

Específicos 
40 2 80,00 2,00 

TOTAL 60 -- 100,00 -- -- 
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ANEXO VI DO EDITAL Nº 01/2019 – SEGET/PMS, DE 18/09/2019 

Programa das disciplinas integrantes da Prova Objetiva da Fase única e da 1ª Fase, para todos os cargos/área de 
conhecimento 
 

Nível Superior 

Língua Portuguesa (Nível Superior)  
1. Compreensão e interpretação de texto; 2. Vocabulário; 3. Gramática: Ortoepia e prosódia; Acentuação gráfica; Ortografia; 
Homófonos e parônimos; Hífen; Crase; Regência; Concordância; Colocação; Pontuação; Estrutura das palavras; Formação das 
palavras; Classes de palavras; Flexões das palavras. 

 
Conhecimentos Gerais (Nível Superior) 
1. História e geografia do Brasil, do Ceará; 2. Tópicos de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, 
sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, ciências, inovação, energia, meio ambiente, esportes, artes, cidadania, direitos 
humanos, assistência social, agricultura, desenvolvimento sustentável, ecologia, relações internacionais; 3. Governança Pública; 4. 
Atualidades; 5. Ética no Serviço Público. 6. Matérias referentes ao município de Sobral que tratam sobre seus aspectos históricos, 
geográficos, literários, políticos, culturais, religiosos, sociais, administrativos, econômicos, agropecuários, urbanos, educacionais, de 
saúde, turísticos, de ação social, do patrimônio histórico e outros aspectos com pertinência com o passado e o presente da história 
do município de Sobral. 
 

 

Conhecimentos Específicos (Nível Superior) 

Código 01 - Cargo: Analista de Gestão. Área de Conhecimento: Contabilidade 
Contabilidade Geral: 1. NBC TG - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil Financeiro - aprovada pela 
Resolução CFC n.º 1.374/11. 2. Patrimônio: conceitos e seus componentes; ativo, passivo e situação líquida (patrimônio líquido ou 
passivo a descoberto). Equação fundamental do Patrimônio. Representação gráfica dos estados patrimoniais. 3. Fatos contábeis 
permutativos, modificativos ou mistos e respectivas variações patrimoniais: quantitativas e qualitativas. 4. Conta: conceito, função e 
funcionamento; teoria das contas; débito, crédito e saldo; classificação das contas; plano de contas; sistema de contas patrimoniais 
e de resultado; balancete de verificação. 5. Escrituração contábil: conceito e método das partidas dobradas; lançamento contábil; 
fórmulas de lançamento; processos de escrituração; livros de escrituração: Diário e Razão; erros de escrituração e suas correções. 6. 
Operações com mercadorias: registro e entradas e saídas de mercadorias do estoque; sistemas de inventário periódico e 
permanente; avaliação de estoques; custo das mercadorias vendidas. 7. Critérios de avaliação de elementos do ativo e passivo, 
previstos na Lei nº 6.404/76. 8. Balanço patrimonial: forma de apresentação; obrigatoriedade; conteúdo dos grupos e subgrupos e 
elaboração de acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. 9. Demonstração do resultado do exercício: forma de 
apresentação; obrigatoriedade; conteúdo dos grupos e subgrupos e elaboração de acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores. 10. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados: forma de apresentação; obrigatoriedade; conteúdo dos grupos e 
subgrupos e elaboração de acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. 11. Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido. Demonstração dos fluxos de caixa. Demonstração do Valor Adicionado. 12. Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores: 
patrimônio líquido, capital social, lucros, reservas, dividendos, participações, ajustes de avaliação patrimonial e ações em tesouraria.  
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 1. Orçamento público: conceitos, natureza jurídica, técnicas orçamentárias: orçamento 
tradicional, orçamento de base zero, orçamento de desempenho e orçamento – programa. Princípios orçamentários e vedações 
constitucionais em matéria orçamentária. 2. O Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária 
Anual – LOA como instrumentos de planejamento orçamentário: características, conteúdos e prazos. 3. Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos: da Lei de Orçamento; da Proposta Orçamentária; da Elaboração da 
Lei de Orçamento; do Exercício Financeiro e da Execução do Orçamento. 4. Lei Complementar nº 101/2000: normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 5. Alterações orçamentárias (mecanismos retificadores do orçamento): 
créditos adicionais: suplementares, especiais e extraordinários. Transposição, remanejamento e transferência de recursos. 6. Ciclo 
orçamentário: elaboração da proposta, discussão, votação e aprovação da lei de orçamento; execução orçamentária; programação 
financeira de desembolso; avaliação e controle da execução orçamentária. 7. Entradas ou ingressos que não caracterizam receitas. 
Receitas públicas: conceitos, classificações e estágios. Dívida Ativa: tributária e não tributária. Receitas orçamentárias: conceitos, 
fontes, classificações, estágios e renúncias de receitas. 8. Saídas ou dispêndios que não caracterizam despesas. Despesas públicas: 
conceitos, classificações e estágios. Despesas orçamentárias: conceitos, classificações e estágios; restos a pagar; despesas de 
exercícios anteriores; suprimentos de fundos; descentralização de créditos orçamentários. 9. Portaria MOG nº 42/1999 atualizada: 
discrimina a despesa por funções e estabelece os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações 
especiais. 10. Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 atualizada: dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas 
Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 11. Contabilidade Pública: conceitos, finalidades, objeto de 
estudo, campo de aplicação e regimes contábeis de apuração de resultados. 12. Procedimentos contábeis orçamentários previstos 
no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª edição), aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22/12/2016. 
13. Parte Geral do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª edição) aprovado pela Portaria STN nº 840, de 
21/12/2016: contextualização, alcance, autoridade, características qualitativas da informação contábil, aspectos orçamentário, 
patrimonial e fiscal. 14. Procedimentos contábeis patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª 
edição), aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21/12/2016. 15. Procedimentos contábeis específicos do FUNDEB previstos no 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª edição), aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21/12/2016. 16. 
Procedimentos contábeis específicos de Operação de Crédito previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª 
edição), aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21/12/2016. 17. Procedimentos contábeis específicos de Dívida Ativa previstos no 
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Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª edição), aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21/12/2016. 18. Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª edição), aprovado pela Portaria 
STN nº 840, de 21/12/2016. 19. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público previstas no Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (7ª edição), aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21/12/2016. 20. Normas de Contabilidade previstas no 
Título IX da Lei Federal nº 4.320/64. 21. Normas legais relativas ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e ao 
Relatório de Gestão Fiscal (RGF). 22. Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64: Balanço Orçamentário: receitas previstas e executadas; 
créditos orçamentários iniciais e adicionais; excesso ou insuficiência de arrecadação; despesas fixadas emprenhadas, liquidadas e 
pagas; economia orçamentária; resultado orçamentário. 23. Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64: Balanço Financeiro: receitas 
orçamentárias e extraorçamentárias; despesas orçamentárias e extraorçamentárias; saldos financeiramente disponíveis no início e 
final do exercício; restos a pagar inscritos e pagos no exercício. 24. Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64: Balanço Patrimonial: ativos 
e passivos financeiros e permanentes; saldo patrimonial; ativo real líquido; ativos e passivos compensados. 25. Anexo 15 da Lei 
Federal nº 4.320/64: Demonstração das Variações Patrimoniais: variações resultantes e independentes da execução orçamentária; 
mutações patrimoniais; superveniências e insubsistências; resultado patrimonial.  
Direito Tributário: 1. O Sistema Tributário Nacional na Constituição Federal: 1.1. Princípios Gerais; 1.2. Limitações do Poder de 
Tributar; 1.3. Impostos de competência da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 1.4. Repartição das Receitas 
Tributárias. 2. Código Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e alterações posteriores): 2.1. 
Disposições Gerais; 2.2. Competência Tributária; 2.3. Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria. 3. Normas Gerais de Direito 
Tributário: disposições gerais sobre legislação, obrigação e crédito tributários. 4. Legislação tributária: vigência, aplicação e 
interpretação da legislação tributária; 5. Obrigação Tributária: fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo e responsabilidade 
tributária; 6. Crédito Tributário: constituição, suspensão, extinção, exclusão, garantias e privilégios do crédito tributário. 7. 
Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões negativas. 
 

Código 02 - Cargo: Analista de Gestão. Área de Conhecimento: Controle Interno Governamental 
Contabilidade Geral: 1. NBC TG - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil Financeiro - aprovada pela 
Resolução CFC n.º 1.374/11. 2. Patrimônio: conceitos e seus componentes; ativo, passivo e situação líquida (patrimônio líquido ou 
passivo a descoberto). Equação fundamental do Patrimônio. Representação gráfica dos estados patrimoniais. 3. Fatos contábeis 
permutativos, modificativos ou mistos e respectivas variações patrimoniais: quantitativas e qualitativas. 4. Conta: conceito, função e 
funcionamento; teoria das contas; débito, crédito e saldo; classificação das contas; plano de contas; sistema de contas patrimoniais 
e de resultado; balancete de verificação. 5. Escrituração contábil: conceito e método das partidas dobradas; lançamento contábil; 
fórmulas de lançamento; processos de escrituração; livros de escrituração: Diário e Razão; erros de escrituração e suas correções. 6. 
Operações com mercadorias: registro e entradas e saídas de mercadorias do estoque; sistemas de inventário periódico e 
permanente; avaliação de estoques; custo das mercadorias vendidas. 7. Critérios de avaliação de elementos do ativo e passivo, 
previstos na Lei nº 6.404/76. 8. Balanço patrimonial: forma de apresentação; obrigatoriedade; conteúdo dos grupos e subgrupos e 
elaboração de acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. 9. Demonstração do resultado do exercício: forma de 
apresentação; obrigatoriedade; conteúdo dos grupos e subgrupos e elaboração de acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores. 10. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados: forma de apresentação; obrigatoriedade; conteúdo dos grupos e 
subgrupos e elaboração de acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. 11. Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido. Demonstração dos fluxos de caixa. Demonstração do Valor Adicionado. 12. Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores: 
patrimônio líquido, capital social, lucros, reservas, dividendos, participações, ajustes de avaliação patrimonial e ações em tesouraria.  
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 1. Orçamento público: conceitos, natureza jurídica, técnicas orçamentárias: orçamento 
tradicional, orçamento de base zero, orçamento de desempenho e orçamento – programa. Princípios orçamentários e vedações 
constitucionais em matéria orçamentária. 2. O Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária 
Anual – LOA como instrumentos de planejamento orçamentário: características, conteúdos e prazos. 3. Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos: da Lei de Orçamento; da Proposta Orçamentária; da Elaboração da 
Lei de Orçamento; do Exercício Financeiro e da Execução do Orçamento. 4. Lei Complementar nº 101/2000: normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 5. Alterações orçamentárias (mecanismos retificadores do orçamento): 
créditos adicionais: suplementares, especiais e extraordinários. Transposição, remanejamento e transferência de recursos. 6. Ciclo 
orçamentário: elaboração da proposta, discussão, votação e aprovação da lei de orçamento; execução orçamentária; programação 
financeira de desembolso; avaliação e controle da execução orçamentária. 7. Entradas ou ingressos que não caracterizam receitas. 
Receitas públicas: conceitos, classificações e estágios. Dívida Ativa: tributária e não tributária. Receitas orçamentárias: conceitos, 
fontes, classificações, estágios e renúncias de receitas. 8. Saídas ou dispêndios que não caracterizam despesas. Despesas públicas: 
conceitos, classificações e estágios. Despesas orçamentárias: conceitos, classificações e estágios; restos a pagar; despesas de 
exercícios anteriores; suprimentos de fundos; descentralização de créditos orçamentários. 9. Portaria MOG nº 42/1999 atualizada: 
discrimina a despesa por funções e estabelece os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operações 
especiais. 10. Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 atualizada: dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas 
Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 11. Contabilidade Pública: conceitos, finalidades, objeto de 
estudo, campo de aplicação e regimes contábeis de apuração de resultados. 12. Procedimentos contábeis orçamentários previstos 
no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª edição), aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22/12/2016. 
13. Parte Geral do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª edição) aprovado pela Portaria STN nº 840, de 
21/12/2016: contextualização, alcance, autoridade, características qualitativas da informação contábil, aspectos orçamentário, 
patrimonial e fiscal. 14. Procedimentos contábeis patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª 
edição), aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21/12/2016. 15. Procedimentos contábeis específicos do FUNDEB previstos no 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª edição), aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21/12/2016. 16. 
Procedimentos contábeis específicos de Operação de Crédito previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª 
edição), aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21/12/2016. 17. Procedimentos contábeis específicos de Dívida Ativa previstos no 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª edição), aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21/12/2016. 18. Plano de 
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Contas Aplicado ao Setor Público previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (7ª edição), aprovado pela Portaria 
STN nº 840, de 21/12/2016. 19. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público previstas no Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (7ª edição), aprovado pela Portaria STN nº 840, de 21/12/2016. 20. Normas de Contabilidade previstas no 
Título IX da Lei Federal nº 4.320/64. 21. Normas legais relativas ao Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e ao 
Relatório de Gestão Fiscal (RGF). 22. Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64: Balanço Orçamentário: receitas previstas e executadas; 
créditos orçamentários iniciais e adicionais; excesso ou insuficiência de arrecadação; despesas fixadas emprenhadas, liquidadas e 
pagas; economia orçamentária; resultado orçamentário. 23. Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64: Balanço Financeiro: receitas 
orçamentárias e extraorçamentárias; despesas orçamentárias e extraorçamentárias; saldos financeiramente disponíveis no início e 
final do exercício; restos a pagar inscritos e pagos no exercício. 24. Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64: Balanço Patrimonial: ativos 
e passivos financeiros e permanentes; saldo patrimonial; ativo real líquido; ativos e passivos compensados. 25. Anexo 15 da Lei 
Federal nº 4.320/64: Demonstração das Variações Patrimoniais: variações resultantes e independentes da execução orçamentária; 
mutações patrimoniais; superveniências e insubsistências; resultado patrimonial.  
Auditoria Governamental: 1. Auditoria Governamental: Finalidade, objetivos e abrangência. 2. O controle interno e externo na 
Constituição Federal e na Constituição do Estado do Ceará. 3. Lei Orgânica e Regimento Interno do TCE-CE. 4. Normas de Controle 
Interno editadas pelo órgão Central de Controle Interno Federal. 5. Tipos de Auditoria Governamental. 6. Formas de Execução: 
direta, indireta e compartilhada. 7. Testes, Procedimentos e Técnicas de Auditoria 8. Planejamento e Programa de Auditoria 9. 
Riscos em Auditoria 10. Documentação de Auditoria. 
 

Código 03 - Cargo: Analista de Gestão. Área de Conhecimento: Desenvolvimento Humano 
1. As organizações e o trabalho. 2. Fenômenos sociais nas organizações. 3. O comportamento humano nas organizações. 4. 
Diagnóstico organizacional e planejamento estratégico. 5. Gestão de pessoas: conceitos, importância, relação com os outros 
sistemas de organização. 6. Função do órgão de recursos humanos. 7. Treinamento e desenvolvimento de pessoas e equipes. 8. 
Formação de equipes de alto desempenho. 9. Liderança. 10. Comunicação organizacional. 11. Atração e retenção de talentos. 12. 
Tipos de recrutamento. 13. Técnicas de seleção de recursos humanos. 14. Processo decisório. 15. Análise e descrição de cargos, 
avaliação de desempenho e administração de salários. 16. Levantamento de necessidades, condições de trabalho, segurança e 
saúde ocupacional. 17. Gestão da qualidade de vida no trabalho: conceito e indicadores. 18. Clima e cultura organizacionais. 19. 
Condições de trabalho, segurança e saúde ocupacional. 20. A natureza dos conflitos e sua administração. 21. Estratégias de 
negociação. 22. Síndrome de Burnout e seu conceito. 23. Absenteísmo. 24. Ética nas relações profissionais. 25. Entrevista. 26. 
Motivação, satisfação, qualidade de vida e envolvimento no trabalho. 27. Gestão por competência. 28. Tendências em gestão de 
pessoas no setor público. 

 
Código 04 - Cargo: Analista de Gestão. Área de Conhecimento: Serviço Social 
1. Políticas Sociais: Origem. Trajetória histórica. Concepções. 2. Políticas Públicas Setoriais no Estado brasileiro: Origem. Trajetória 
histórica. Concepções. 3. Questão Social: Origem. Dimensões socio-históricas. Expressões contemporâneas. 4. Realidade 
Socioeconômica Brasileira e Local: Estratégias e políticas para enfrentamento da pobreza. Discriminação, exclusão: instrumentos 
legais e normativos de enfrentamento à discriminação e de inclusão social. Demandas sociais e oferta de equipamentos e serviços 
públicos. 5. Pesquisa: Concepções. Metodologias. Técnicas. Instrumentos. 6. Pesquisa Social e Prática do Assistente Social: Produção 
de conhecimento no âmbito do Serviço Social. 7. Planejamento, Gestão e Execução de Políticas, Programas, Projetos e Serviços 
Sociais. 8. Conflitos e Mediação. 9. Movimentos Sociais. 10. Projeto Ético-político do Serviço Social: Configuração. Código de Ética 
dos Assistentes Sociais. 11. Exercício Profissional do Assistente Social: Normatizações da prática profissional. Prerrogativas e 
Competências do assistente social. 12. Seguridade Social no Estado brasileiro: Origem. Trajetória histórica. Concepção e constituição. 
Legislação e normatizações atinentes às políticas integrantes da seguridade social. 13. Reforma da Previdência e os Direitos do 
Trabalhador Brasileiro. 14. Legislação e normativas que orientam, instituem ou regulamentam políticas públicas em vigência no 
Estado brasileiro, notadamente: 14.1. Constituição da República Federativa do Brasil. 14.2. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
14.3. Estatuto da Juventude. 14.4. Estatuto do Idoso. 14.5. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 14.6. Lei Maria da 
Penha. 14.7. Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 14.8. Programa Nacional de Direitos Humanos (2010). 14.9. 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 15. Domínio das Políticas Públicas (e Respectivas Legislação e Normatização) em 
que se incluem os Serviços Prestados e as Ações Desenvolvidas pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto. 

 
Código 05 - Cargo: Analista de Saneamento. Área de Conhecimento: Engenharia Ambiental 
1. Legislação: 1.1. Política Nacional do Meio Ambiente: Lei Federal Nº 6.938/81 e suas alterações (se houver). Lei Federal Nº 
10.165/2000 e suas alterações (se houver). 1.2. Política Estadual de Meio Ambiente: Lei Nº Estadual 11.411/1987 e suas alterações 
(se houver). 1.3. Política Nacional de Resíduos Sólidos: Lei Federal Nº 12.305/2010 e suas alterações (se houver). 1.4. Lei de Crimes 
Ambientais: Lei Federal Nº 9.605/1998 e suas alterações (se houver). Decreto Federal Nº 6.514/2008, e suas alterações (se houver). 
1.5. Novo Código Florestal: Lei Federal Nº 12.651/2012 e suas alterações (se houver). 1.6. Licenciamento Ambiental: Resolução Nº 
237 - Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 19 de dezembro de 1997 e suas alterações (se houver). 1.7. Padrões de 
Qualidade da Água para Consumo Humano: Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5, de 28/09/2017, do Ministério da Saúde e 
suas alterações (se houver). 1.8. Padrões de Lançamento de Efluentes: Resolução Nº 430 – Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), de 13/05/2011 e suas alterações (se houver). Resolução Nº 2 – Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA/CE), de 
02/02/2017 e suas alterações (se houver). 1.9. Área de Proteção Ambiental: Decreto Federal Nº 99.274/90 e suas alterações (se 
houver). 1.10. Padrões de Qualidade do Ar: Resolução Nº 436 – Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 26/12/2011 e 
suas alterações (se houver). 1.11. Princípios e normas relacionados ao meio ambiente sob a ótica da Constituição Federal de 1988 e 
na Constituição Estadual de 1989 e suas alterações (se houver). 2. Sistema de Abastecimento de Água. 3. Tratamento convencional e 
tecnologias alternativas para Estação de Tratamento de Água (ETA) para consumo humano, operação, manutenção e critérios de 
dimensionamento de ETA. 4. Tecnologia de Tratamento de Efluentes, operação, manutenção e critérios de dimensionamento de 
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Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). 5. Gestão de áreas protegidas. 6. Auditoria Ambiental em ETA e ETE. 7. Licenciamento 
Ambiental. 8. Qualidade da água de mananciais. 9. Técnicas de coleta/amostragem de água em mananciais e rede de abastecimento 
de água, análises químicas, físico-químicas e bacteriológicas. 10. Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. 11. Drenagem Urbana e Rural. 
12. Controle de emissões atmosféricas. 13. Educação Ambiental. 14. Vigilância Sanitária. 15. Planejamento Urbano. 16. 
Autodepuração em cursos d’água. 

 
Código 06 - Cargo: Analista de Saneamento. Área de Conhecimento: Engenharia Civil 
1. Estruturas: 1.1 Resistência dos materiais: Estudos dos esforços, tração, compressão, flexão e cisalhamento; Análise de tensões e 
deformações em vigas, pilares e lajes; 1.2 Análise estrutural: Conceitos fundamentais; Estudos de vigas isostáticas; Estudo dos 
quadros isostáticos planos; 1.3 Concreto armado: Processo de dimensionamento e verificação de seções transversais de peças de 
concreto armado, solicitadas à compressão axial e flexão simples; cálculo e detalhamento de vigas biapoiadas e contínuas; Pilares 
de concreto armado – comprimento de flambagem e índice de esbeltez; 1.4 Estrutura em aço e madeira: Processo de 
dimensionamento e verificação de seções transversais de peças em aço ou madeira; 2. Materiais/Construção: 2.1 Materiais de 
Construção: Agregados; Aglomerantes; Argamassas; Concreto; Cimentos; Aditivos; Madeira; Aço; Tintas; Impermeabilizantes; 
Materiais Cerâmicos; Tubos e Conexões para Esgotamento Sanitário e Abastecimento d’Água; Materiais asfálticos; Materiais de 
Construção: Tubos e Conexões para Esgotamento Sanitário e Abastecimento d’Água; 2.2 Técnicas Construtivas: Estudos Preliminares; 
Análise de Projetos; Sondagem e Reconhecimento do Subsolo; Ensaios durante a Execução de uma Obra Civil; Análise de Sondagens; 
Levantamentos Topográficos do Terreno; Terraplenagem; Canteiro de Obras; Instalações Provisórias; Máquinas e Equipamentos 
empregados em Construção Civil; Rebaixamento do Lençol Freático; Locação de Obras; Técnicas de Escavações; Execução de 
Fundações; Alvenarias de Vedação; Alvenarias Estruturais; Formas para Concreto Armado; Cobertura das Edificações; Telhados 
Cerâmicos, em Telhas Metálicas e Fibrocimento; Pisos; Revestimentos; Pinturas de Estruturas Metálicas; Revestimentos e Pinturas; 
Dimensionamento e Projeto de Sistemas de Impermeabilização, avaliação e emprego de Produtos Especializados, proteção 
mecânica, isolação térmica adequada; 3.Hidráulica e Saneamento: 3.1 Abastecimento d’água: Estudos e projetos de Sistemas de 
Abastecimento, demanda e consumo de água; Projetos de Adutoras; Estimativa de Vazões; Estações Elevatórias; Estações de 
Tratamento de Água; Princípios de Tratamento de Águas; Operação e manutenção de Sistemas Produtores de Água; Hidrometria, 
processos de medidas hidráulicas; Gerenciamento de Mananciais; Projetos de Poços; 3.2 Esgotamento Sanitário: Sistemas Estáticos 
para disposição de Esgotos; Rede Coletora de Esgotos; Princípios do Tratamento de Esgotos; Estações e Sistemas de Tratamentos de 
Esgotos; Operação e Manutenção de Sistemas de Esgotamento Sanitário; 3.3 Drenagem Pluvial: Estimativa de Contribuições; 
Cálculo e Projeto de Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda; Cálculo de Galerias e Canais; 3.4 Limpeza Pública: Estimativa 
de Contribuições; Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares; Aterro Sanitário e Controlado, Programas de Preservação Ambiental; 3.5 
Instalações Hidrossanitárias: Projeto e Dimensionamento de Instalações Prediais de Água Fria; Projeto e Dimensionamento de 
Instalações Prediais de Esgotos Sanitários; Projeto e Dimensionamento de Instalações Prediais de Águas Pluviais; Projeto e 
Dimensionamento de Instalações de Combate a Incêndio; 3.6 Coleta de Materiais para Exames Laboratoriais; Realizar Amostragens; 
Análises Químicas, Físico-químicas e Bacteriológicas; 4. Energia Elétrica e Eletromecânica: 4.1 Projeto e Dimensionamento de 
Instalações Elétricas de Baixa Tensão; Dispositivos Eletromecânicos em Sistemas de Abastecimento d’Água e Esgotamento Sanitário; 
5. Geotecnia: 5.1 Mecânica dos Solos: Índices Físicos; Pressões; Percolação de Água; Distribuição de Pressões; Ensaios de 
Caracterização de Solos, Granulometria e Compactação dos Solos; Resistência ao Cisalhamento; Capacidade de Carga; Recalques; 
Empuxos de Terra; Ensaios de Permeabilidade; 5.2 Fundações: Investigações Geotécnicas; Análise; Projeto e Execução de Fundações 
Superficiais; Projeto e Execução de Fundações Profundas; 5.3 Contenções: Projeto e execução de Obras de Contenção; 6. 
Planejamento, Fiscalização e Gestão de Obras: 6.1 Estudos, Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Sistemas de 
Abastecimento d’Água e Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem Pluvial; 6.2 Planejamento e Gerenciamento de Obras 
Civis; Planejamento Técnico e Físico Financeiro; 6.3 Fiscalização: Acompanhamento da Execução de Obras conforme Projetos, 
Especificações de Materiais; Levantamentos para Medições; Tomada de Decisões; Controle Financeiro e Contratual; 6.4 Estudos 
Técnicos Diversos; Elaboração de Relatórios Técnicos (EIA/RIMA, arbitramento, laudo e parecer técnico); 6.5 Sustentabilidade na 
Construção Civil: Gestão de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, Resolução 307 do CONAMA; 6.6 Orçamentos: Quantitativos; 
Composição e Avaliação de Custos Unitários; Conhecimento de Planilhas Oficiais de Preços de Insumos e Serviços; Confecção de 
Cronograma Físico-Financeiro; Composição de BDI; Cotação de Insumos no Mercado; 6.7 Licitações de Projetos e Obras: Licitações e 
Contratos de Obras Públicas – Lei 8.666/93; 6.8 Atribuições e Responsabilidades do Engenheiro Civil: Engenharia Legal; 
Conhecimento da NBR 13572/96 – Perícias de Engenharia na Construção Civil; Avaliações Patrimoniais; Processo de Desapropriação 
de Áreas; 7. Higiene e Segurança do Trabalho; 7.1 Legislação Trabalhista pertinente à Construção Civil; 7.2 Condições de trabalho na 
Construção Civil; Conhecimento da NR10 e NR18; Riscos Ambientais, Avaliação e prevenção dos riscos ambientais; conhecimento da 
NR9-Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais; 7.3 Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPC); Insalubridade e Periculosidade, ruídos (limites de tolerância); Sinalização nas Obras; Conhecimento da NR35-
Medidas de Proteção para o Trabalho em Altura; 8. Desenvolvimento e Análise de Projetos: 8.1 Edição Gráfica em CAD; 
Conhecimento de Informática, operação de programas (planilha eletrônica, editor de texto, etc); 9. Manutenção Predial: 9.1 
Tópicos de Manutenção Predial, conhecimento da NBR 5674/99-Manutenção Predial; Patologias e recuperação das Estruturas de 
Concreto Armado; Patologias em Alvenarias; Patologias em Pinturas. 

 
Código 07 - Cargo: Analista de Saneamento. Área de Conhecimento: Engenharia Mecânica 
Lei 8.666/1993 - Lei de Licitações; Desenho técnico mecânico; Normas regulamentadoras de segurança no trabalho; Resistência dos 
materiais; Ensaios mecânicos; Vasos de pressão; Conceitos de manutenção; Confiabilidade de componentes e de sistemas; 
Materiais de construção mecânica; Tecnologia dos materiais; Tratamentos térmicos e termoquímicos; Mecânica dos fluidos; Bombas 
e compressores; Tubulações industriais; Circuitos hidráulicos e pneumáticos; Eletrotécnica; Transferência de calor; Fundição e 
soldagem; Metrologia e instrumentos de medição; Processos de fabricação; Vibrações mecânicas; Termodinâmica; Motores e 
máquinas térmicas; Ciclos de potência e de refrigeração; Elementos de máquinas; Mancais de rolamento e de deslizamento; 
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Transmissão de potência mecânica; Fundição e soldagem; Óleos lubrificantes. 

 
Código 08 - Cargo: Analista de Saneamento. Área de Conhecimento: Engenharia Química 
1. Sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tratamento e disposição final dos sistemas de saneamento 
ambiental. 2. Programas de preservação ambiental. 3. Conhecimento sobre fiscalização, acompanhamento e execução de obras 
para sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 4. Estudos e projetos de sistema de abastecimento de água, 
esgoto sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial. 5. Operação e manutenção de sistemas produtores de água e sistema de 
esgotamento sanitário. 6. Normalização e padronização técnica de saneamento. 7. Perícias, avaliações e topografia. 8. Serviços de 
saneamento, meio ambiente, construção civil, elétrica, eletrônica, eletromecânica, automação, mecânica e instrumentação. 9. 
Atividades de engenharia, nas áreas de projetos, obras, planejamento, manutenção, operação, produção. 10. Desenvolvimento de 
estudos para melhoria dos processos de operação dos sistemas de água e esgoto, bem como de metodologias e indicadores de 
gestão e operação em sistemas de água e esgotos. 11. Conhecimento de instrumentos organizacionais e desenvolvimento de 
implementação política e programas para a Gestão para a Qualidade. 12. Conhecimento das atividades no campo da engenharia 
química aplicada às atividades de captação, armazenamento, tratamento, distribuição de águas e de saneamento básico, registros, 
controles, cálculos, levantamentos, pesquisas e análises, estudos, elaboração de laudos, pareceres, projetos, relatórios e 
especificações técnicas. 13. Análises químicos de água e material de esgotos. 14. Normas, especificações e métodos de ensaios e 
análises, conforme padrões estabelecidos pelo SAAE. 15. Conhecimento sobre elaboração e implantação de projetos e sistemas 
urbanos ligados ao saneamento ambiental, sistema de abastecimento de água, tratamento e disposição final de esgotos, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos. 16. Sistemas de drenagem urbana e rural e sistemas de controle de emissões 
atmosféricas. 17. Coleta de materiais para exames laboratoriais prescritos em norma. 18. Realização de amostragens, análises 
químicas, físico-químicas e bacteriológicas segundo protocolos técnicos estabelecidos. 19. Avaliação e operação de redes de 
monitoramento ambiental (monitoramento do ar, água e solo). 20. Atividades ligadas à vigilância sanitária, epidemiológica e 
ambiental, relatórios técnicos (EIA/RIMA, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico) de projetos de saneamento e gestão 
ambiental nas esferas pública e privada. 
 

Código 09 - Cargo: Fiscal Municipal Agropecuário. Área de Conhecimento: Agronomia ou Zootecnia 
Legislação federal e do estado do Ceará sobre defesa sanitária animal. Legislação federal e do estado do Ceará sobre inspeção de 
produtos de origem animal. Plantas forrageiras e pastagens. Apicultura: biologia da abelha; técnicas de manejo em apicultura, 
sistema de produção; instalações, colheita e comercialização de mel e cera. Influência do ambiente na produção animal. Noções de 
biossegurança. Sanidade animal. Legislação sobre a fiscalização do trânsito de animais. Conhecimentos básicos sobre organismos 
internacionais e blocos econômicos regionais. Inspeção industrial e higiênico-sanitária de produtos destinados à alimentação animal. 
Métodos de análise e amostragem de produtos destinados à alimentação animal. Processamento de alimentos e formulação de 
rações, concentrados, núcleos e suplementos. Melhoramento genético aplicado à produção animal. Pecuária Orgânica: conceitos, 
princípios, alimentação e manejo da produção animal orgânica. Noções sobre normas e procedimentos operacionais em vigilância 
agropecuária internacional, com foco na comercialização de produtos destinados à alimentação animal. 
 

Código 10 - Cargo: Fiscal Municipal Agropecuário. Área de Conhecimento: Medicina Veterinária 
1. Importância da Medicina Veterinária na Saúde Única. 2. O SUS e a vigilância na saúde. 3. Deontologia veterinária. Código de Ética 
do Médico Veterinário (Resolução CFMV Nº 1138, de 16 de dezembro de 2016). 4. História natural das doenças e níveis de 
prevenção. 5. Planejamento e execução da defesa sanitária animal. 6. Noções de saneamento: tratamento e abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, coleta e destinação de resíduos sólidos, drenagem de água pluviais, saneamento como controle de 
endemias. 7. Bem-estar animal. Manejo e comportamento animal. Controle populacional de cães e gatos. 8. Biologia e controle de 
vetores, roedores, reservatórios e animais peçonhentos. 9. Microbiologia e imunologia. Formas de imunidade: soros e vacinas. 10. 
Epidemiologia e profilaxia. Epidemiologia geral: definições, conceitos e agentes etiológicos. Epidemiologia descritiva: indicadores de 
morbimortalidade, índice endêmico, séries cronológicas e estimativa de população. 11. Biossegurança. Epidemiologia, diagnóstico, 
profilaxia e controle de zoonoses: raiva, dengue, carbúnculo, criptococose, leptospirose, hantavirose, toxoplasmose, hidatidose, 
leishmaniose cutânea, leishmaniose visceral, cisticercose, esquistossomose, brucelose, tuberculose, febre maculosa, tétano, 
encefalomielites, mormo e febre amarela. 12. Vigilância epidemiológica: princípios, tipos de estudos epidemiológicos, sistema de 
notificação e vigilância, técnicas para o estudo e intervenção em endemias e epidemias, manejo dos indicadores de mortalidade e 
morbidade e uso de técnicas de vigilância para controle de agravos de naturezas diversas. 13. Inspeção, fiscalização e tecnologia de 
produtos de origem animal: legislação vigente. Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – 
RIISPOA. Inspeção de carne, leite e derivados. Manipulação e conservação dos alimentos. Conservação pelo dessecamento, salga e 
salmoura. Conservação pelo frio: armazenamento e alterações físico-químicas. Resíduos químicos da carne. Controle de qualidade 
de pescado, congelado, curado e semi-conservado. Manipulação e acondicionamento do leite e seus derivados. 14. Nutrição animal. 
Bromatologia animal. 15. Legislação sanitária (federal e estadual/CE). Código de vigilância sanitária. 

 
 

Nível Médio/Técnico 

Língua Portuguesa (Nível Médio. Área de Conhecimento: Técnico)  
1. Interpretação de Texto; 2. Ortografia; 3. Acentuação Gráfica; 4. Sílaba (Separação e Classificação); 5. Encontros Vocálicos e 
Consonantais; 6. Classes Gramaticais (substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, crase, 
conjunção, interjeição); 7. Formação das Palavras; 8. Sintaxe (frase, oração, tipos de sujeito, predicado, objeto direto e indireto); 9. 
Concordância nominal e verbal; 10. Regência nominal e verbal. 

 

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmYxZjo1OWY2:RnJpLCAwNCBPY3QgMjAxOSAxNTo0MDo0NSAtMDMwMA==

Página 6 de 7 

Conhecimentos Gerais (Nível Médio. Área de Conhecimento: Técnico) 
1. História e geografia do Brasil, do Ceará; 2. Tópicos de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, política, economia, 
sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, ciências, inovação, energia, meio ambiente, esportes, artes, cidadania, direitos 
humanos, assistência social, agricultura, desenvolvimento sustentável, ecologia, relações internacionais; 3. Governança Pública; 4. 
Atualidades; 5. Ética no Serviço Público. 6. Matérias referentes ao município de Sobral que tratam sobre seus aspectos históricos, 
geográficos, literários, políticos, culturais, religiosos, sociais, administrativos, econômicos, agropecuários, urbanos, educacionais, de 
saúde, turísticos, de ação social, do patrimônio histórico e outros aspectos com pertinência com o passado e o presente da história 
do município de Sobral. 

 

Conhecimentos Específicos (Nível Médio Técnico) 

Código 11 - Cargo: Técnico em Agropecuária. Área de Conhecimento: Agropecuária ou Agrícola 
Regulamentação Básica da inspeção e Sistemas de Qualidade de alimentos. Noções de abrangência, classificação, funcionamento e 
higiene dos estabelecimentos. Noções de biologia, anatomia, fisiologia e patologia dos animais de abate (Bovinos, Suínos, Ovinos, 
Caprinos, Aves, Pescado, etc.). Noções sobre sistema de criação de animais de abate. Noções de biologia, anatomia, fisiologia e 
patologia dos animais de produção (bovinos, suínos, aves, ovinos, caprinos, pescado e abelhas). Noções sobre sistema de criação de 
animais de produção. Noções de instalações e equipamentos de estabelecimentos processadores de produtos de origem animal. 
Noções de doenças transmissíveis por alimentos e principais zoonoses. Noções de sanidade animal. Legislação federal e do estado 
do Ceará sobre defesa sanitária animal. Legislação federal e do estado do Ceará sobre inspeção de produtos de origem animal.  

 
Código 12 - Cargo: Técnico em Saneamento. Área de Conhecimento: Análises Químicas 
1. Classificação de produtos químicos; identificação e funcionalidade de equipamentos e vidrarias de laboratório de química; regras 
para manuseios de reagentes e soluções; limpeza de materiais de laboratório; esterilização do material em uso. 2. Normas de 
segurança nos Laboratórios e uso de EPI’s; normas de segurança do trabalho; instalação e manutenção de equipamentos de 
segurança e higiene do trabalho. 3. Normas prescritas para coleta de materiais para exames laboratoriais; normas técnicas e de 
biossegurança. 4. Normas que coordena e controla a geração e destinação de resíduos do laboratório com responsabilidade 
ambiental. 5. Introdução à química ambiental; ciclos biogeoquímicos, noções de química do ar, do solo e da água; tratamento de 
resíduos sólidos e efluentes. 6. Técnicas e metodologias analíticas. 7. Preparo de soluções; padronização de soluções; métodos 
gravimétricos de análise. 8. Cálculos Estequiométricos. 9. Análise instrumental; análise titrimétrica. 10. Cromatografia com fase 
Líquida e Gasosa. 11. Noções básicas de potenciometria e espectrometria de absorção atômica e molecular. 12. Conhecimento para 
realizações de amostragens, análises químicas, físico-químicas e bacteriológicas segundo protocolos técnicos estabelecidos. 13. 
Conceitos Básicos de Estatística. 14. Comandos básicos no uso de Excel, Word, Power Point e internet; operar o Sistema Operacional 
Windows e seus aplicativos básicos como: processadores de texto, planilhas de cálculo, geradores de apresentação e os softwares 
utilizados para a execução dos serviços. 15. Conhecimento sobre redes de água e esgoto; mapas temáticos por meio de softwares 
SIG e CAD referentes as obras executadas de água e esgoto; manipular desenhos de cadastros de obras de água e esgoto; 
levantamentos topográficos; loteamentos com redes de água e esgoto e outros tipos de desenhos no formato de arquivos digitais 
em softwares CAD. 16. Conhecimento sobre desenhos dos cadastros de redes de água e esgoto em meio analógico e mídia digital, 
organizando e atualizando por meio de planilhas eletrônicas, disponibilizando-os em sistema para essa finalidade. 17. Croquis e 
outros documentos referentes aos cadastros das redes de água e esgoto. 18. Estudos sobre sistemas e instalações elétricas, cálculos, 
medições e outras operações, instalações de produção e distribuição de energia. 

 
Código 13 - Cargo: Técnico em Saneamento. Área de Conhecimento: Edificações 
1. Procedimentos para Coleta de materiais para exames laboratoriais prescritos em norma; realização de amostras, análises 
químicas, físico-químicas e bacteriológicas segundo normas técnicas brasileira relacionados a qualidade de água para consumo 
humano. 2. controle, geração e destinação de resíduos do laboratório com responsabilidade ambiental. 3. Desenho: Nomenclatura, 
especificações, indicações em plantas baixas cortes e fachadas. 4. Escalas apropriadas para tipos de desenhos e transformações de 
escala. 5. Legendas, convenções, planilhas, selos, carimbos e margens. 6. Normas brasileiras para desenho técnico e desenho 
arquitetônico. 7. Representação normatizada para eixo, corte, madeira, concreto e aço. 8. Equipamentos para desenho e seu uso 
característico, formato de papel. 9. Desenho de Construção Civil. 10. Projeto Arquitetônico. 11. Desenhos, esboços técnicos e 
plotagens com o auxílio de softwares SIG e CAD. 12. Padronização do desenho e normas técnicas vigentes – tipos, formatos, 
dimensões e dobraduras de papel; linhas utilizadas no desenho técnico (NBR 6492/94, NBR 8196/99, NBR 8403/84, NBR 10068/87, 
NBR 13142/99). 13. Projetos de Instalações Elétricas. 14. Utilização de imagens de satélites e fotografias aéreas para georreferenciar 
e atualização de base cartográfica. 15. NR 8: Edificações. NR 18: Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 
16. Operação e utilização básica de computador. Conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas. 
Conceitos e comandos de aplicativos de edição de texto. Conceitos e comandos de aplicativos de edição de planilha eletrônica; 
Noções gerais de utilização de correio eletrônico. Internet. Noções relativas a softwares livres. Noções de hardware e de software 
para o ambiente de microinformática. Conceitos e procedimentos de proteção e segurança para a informação. 
 

Código 14 - Cargo: Técnico em Saneamento. Área de Conhecimento: Eletrotécnica 
1. Eletricidade Básica: conceitos fundamentais; unidades de medida: Sistema Internacional de Unidades (SI); grandezas elétricas; 
associação de resistores, indutores e capacitores; potência elétrica; energia elétrica; análise de circuitos de corrente contínua e de 
corrente alternada (monofásicos e trifásicos): circuitos R, RL, RC e RLC; leis de Ohm, leis de Kirchhoff, teoremas da superposição, de 
Thévenin, de Norton, da máxima transferência de potência, transformação estrela-triângulo e triângulo-estrela. 2. Medidas elétricas: 
instrumentos de medida: voltímetro, amperímetro, ohmímetro, alicate amperímetro e wattímetro; medição e tarifação de energia 
elétrica em baixa e média tensão. 3. Instalações elétricas prediais e industriais: diagramas unifilares e multifilares; 
dimensionamento de eletrodutos e condutores; fatores de projeto; previsão de carga de iluminação e pontos de tomada; divisão da 
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instalação elétrica; dispositivos de comando dos circuitos; dispositivos de proteção contra surto (DPS); disjuntores diferenciais 
residuais (DDR); luminotécnica; normas NBR 5410, NBR 5419, NBR 5444; sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); 
aterramento. 4. Sistemas elétricos de potência: geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; redes de distribuição urbana 
e rural: fundamentos, montagem, instalação, operação e manutenção; materiais e equipamentos empregados em redes de 
distribuição: condutores, isoladores, postes, cruzetas, para-raios, chaves, transformadores, estruturas primárias (alta tensão) e 
secundárias (baixa tensão); iluminação pública; subestação industrial; norma técnica NBR 14039. 5. Máquinas elétricas: 
transformadores: monofásicos, trifásicos (ligações, condições de paralelismo, especificações), autotransformadores e 
transformadores especiais: transformadores de corrente (TC) e transformadores de potencial (TP); motores elétricos de corrente 
contínua e de corrente alternada (monofásicos e trifásicos): princípio de funcionamento e aplicações, tipos de ligação, dispositivos 
de comando e proteção, métodos de partida e parada, circuitos de comando, chaves automáticas para acionamento, conversores 
de frequência, chaves estáticas softstarter. 6. Comandos Elétricos: interpretação de esquemas de comando e controle funcionais; 
esquemas funcionais básicos e função de componentes; interruptores, chaves de comutação, contatores, relés, fusíveis; comandos 
de motores elétricos. 7. Eletrônica Analógica: diodos semicondutores; circuitos com diodos; diodos especiais; transistor bipolar e 
transistor de efeito de campo: princípio de funcionamento, polarização e aplicações básicas; amplificadores operacionais; fontes de 
tensão com reguladores de tensão integrados; dispositivos especiais: termistor, resistor dependente da luz (LDR), fotodiodo, 
fototransistor, optoisolador, varistor. 8. Eletrônica Digital: funções e portas lógicas; álgebra de Boole; circuitos combinacionais; 
circuitos sequenciais. 9. Eletrônica Industrial: dispositivos tiristores (SCR, TRIAC e DIAC): princípio de funcionamento, comando e 
aplicações básicas; retificadores monofásicos e trifásicos controlados; conversores CC-CC (buck, boost e buck-boost), inversores de 
tensão. 10. Segurança em instalações e serviços em eletricidade: riscos em instalações e serviços com eletricidade; técnicas de 
análise de risco; medidas de controle do risco elétrico; equipamentos de proteção coletiva; equipamentos de proteção individual; 
acidente de trabalho; efeitos da corrente elétrica sobre o corpo humano; norma regulamentadora NR 10. 
 

Código 15 - Cargo: Técnico em Saneamento. Área de Conhecimento: Segurança do Trabalho 
1. Segurança no Trabalho: conceitos, inspeções de segurança. 2. Legislação de segurança e saúde do trabalho: 2.1. Legislação 
Federal: Lei Federal Nº 8.212/91 e suas alterações; Lei Federal Nº 8.213/91 e suas alterações; e Decreto Federal Nº 3.048/99 e suas 
alterações; Portarias e Instruções Normativas da Previdência Social: acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho; 
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); Laudo Técnico de Condições Ambientais de 
Trabalho (LTCAT). 2.2. Normas Regulamentadoras (Portaria 3.214, de 08/06/1978, do então Ministério do Trabalho) e suas 
alterações. 3. Acidente do trabalho: conceito técnico e legal, causas e consequências dos acidentes, taxas de frequência e gravidade, 
comunicação e registro de acidentes, investigação e análise de acidentes. 4. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA): 
objetivos, atribuições, constituição, treinamento, funcionamento, processo eleitoral, dimensionamento, NR 5. 5. Análise de risco: 
identificação, análise, avaliação e controle do risco; Técnicas de análise de riscos: análise preliminar de risco, análise de árvore de 
falhas, análise de modos de falhas e efeitos, estudo de perigos e operacionalidade. 6. Higiene, segurança e saúde do trabalho: 
conceito, classificação e métodos de controle dos riscos ocupacionais (agentes físicos, químicos e biológicos); mapa de risco; 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - NR 9 e suas alterações; Programa de Conservação Auditiva (PCA); Programa 
de Proteção Respiratória (PPR); Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR 7 e suas alterações; Programa 
de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) - NR 18 e suas alterações; Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT): dimensionamento, atribuições - NR 4 e suas alterações. 7. 
Equipamentos de medição de agentes de riscos ambientais: anemômetro, decibelímetro, dosímetro, luxímetro, higrômetro, monitor 
de IBUTG (índice de bulbo úmido e termômetro de globo), explosímetro e acelerômetro. 8. Equipamentos de proteção: 
Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): definição, tipos; Equipamento de Proteção Individual (EPI): definição, tipos, 
responsabilidades do empregador, do empregado, do fabricante e do SESMT - NR 6 e suas alterações. 9. Segurança em instalações e 
serviços em eletricidade - NR 10 e suas alterações. 10. Ergonomia: conceito, conforto ambiental, organização do trabalho, mobiliário 
e equipamentos dos postos de trabalho - NR 17 e suas alterações. 11. Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de 
materiais - NR 11 e suas alterações. 12. Máquinas e equipamentos - NR 12 e suas alterações. 13. Insalubridade e periculosidade, NR 
15 e suas alterações, NR 16 e suas alterações. 14. Prevenção e combate ao princípio de incêndios: propriedades físico-químicas do 
fogo, classificação de incêndio, causas de incêndios, sistemas e equipamentos de detecção e combate a incêndios, brigadas de 
incêndios - NR 23 e suas alterações (se houver). 15. Sinalização de segurança - NR 26 e suas alterações (se houver). 16.  Condição e 
meio ambiente de trabalho na indústria da construção; riscos em obras de construção, demolição e reforma - NR 18 e suas 
alterações. 17. Trabalhos em espaços confinados - NR 33 e suas alterações (se houver). 18. Trabalho em altura - NR 35 e suas 
alterações (se houver). 19. Noções de primeiros socorros. 
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ANEXO VII DO EDITAL Nº 01/2019 – SEGET/PMS, DE 18/09/2019 

Tabelas de Títulos com suas respectivas pontuações, para os cargos/área de conhecimento de nível superior. 

 

 

 

Denominação do Título 
Pontuação 

por título 

Pontuação 

máxima 

Diploma de Curso de Doutorado, reconhecido, em área relacionada com cargo de opção 

do candidato no Concurso, concluído até a data de entrega dos títulos  

(máximo: 1 diploma). 
6,0 6,0 

Diploma de Curso de Mestrado, reconhecido, em área relacionada com cargo de opção 

do candidato no Concurso, concluído até a data de entrega dos títulos  

(máximo: 1 diploma) 
3,0 3,0 

Certificado de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização), com validade 

nacional, em área relacionada com cargo de opção do candidato no Concurso, com carga 

horária mínima de 360 horas, oferecido de acordo com as normas do Conselho Nacional 

de Educação - CNE.  

(máximo: 2 certificados). 

1,5 3,0 

Total 12,0 
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ESTADO DO CEARÁ 
Prefeitura Municipal de Sobral Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE 
Secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência Comissão Executiva do Vestibular – CEV/UECE 

Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Efetivos do Município de Sobral 
(Edital Nº 01/2019-SEGET/PMS, Diário Oficial do Município de Sobral de 18/09/2019) 

 

CRONOGRAMA DE EVENTOS DO CONCURSO 
(Divulgado no site do Concurso, www.uece.br/cev, em 25/09/2019) 

 

 

Nota 1: De acordo com o disposto no subitem 7.1 do Edital Nº 01/2019-SEGET/PMS, de 18/09/2019, que regulamenta o Concurso Público da Prefeitura de Sobral, este 
Cronograma de Eventos é parte integrante do referido Edital. 
Nota 2: Este Cronograma foi divulgado no site do Concurso (www.uece.br/cev) em 25 de setembro de 2019. 
Nota 3: As datas deste Cronograma de Eventos são prováveis, tendo em vista que poderão sofrer alterações em razão de fatos supervenientes, fortuitos, de força maior, de 
conveniência administrativa ou logística/operacional, sendo a alteração tornada pública por meio de Comunicado da CEV/UECE. 
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Item Descrição do Evento Dia Data/Período 

1 

Publicação no Diário Oficial do Município de Sobral (DOM) do Edital Nº 01/2019-SEGET/PMS, de 
18/09/2019, de abertura do Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao provimento de cargos 
efetivos, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE) e no Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), órgãos da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 
Sobral. 

4ª 18/09/2019 

2 
Inscrição no Concurso  
A inscrição será efetuada somente pela internet no site do Concurso 
(www.uece.br/cev). 

Início (8h) 6ª 04/10/2019 

Término (23:59) 5ª 14/11/2019 

3 
Isenção da Taxa de Inscrição 
A solicitação de isenção da taxa de inscrição será efetuada somente pela internet 
no site do Concurso (www.uece.br/cev). 

Início (8h) 6ª 04/10/2019 

Término (23:59) 3ª 08/10/2019 

4 

Documentação de Isenção 
Entregar presencialmente, ou por terceiro (mediante preenchimento de termo de autorização que será 
disponibilizado no site do Concurso) toda a documentação referida no item 17 do Edital, em envelope 
lacrado e identificado, com rótulo (colado), o qual será disponibilizado no endereço eletrônico do 
Concurso (www.uece.br/cev): 
a) Em Fortaleza - nos guichês localizados no pátio anexo à CEV/UECE, Av. Dr. Silas Munguba, 1700, 

Campus do Itaperi, Fortaleza, Ceará, nos horários das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, nos dias 4, 
7, 8 e 9 de outubro de 2019; ou 

b) Em Sobral (CE) - em local e horários a serem informados, na cidade de Sobral, nos dias 4, 7, 8 e 9 de 
outubro de 2019. 

4ª 09/10/2019 

5 Divulgação, no site do Concurso, após as 17 horas, do resultado preliminar dos pedidos de isenção. 6ª 01/11/2019 

6 
Recurso, somente online, no site do Concurso (www.uece.br/cev), questionando 
o resultado preliminar dos pedidos de isenção. 

Início (8h) 2ª 04/11/2019 

Término (17h) 3ª 05/11/2019 

7 
Divulgação, no site do Concurso, após as 17 horas, do resultado definitivo (após recursos) dos pedidos 
de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

6ª 08/11/2019 

8 Último dia de pagamento da taxa de inscrição. 2ª 18/11/2019 

9 

Último dia para solicitação de alteração de dados cadastrais 
a) Nome e/ou CPF 

(i) neste caso é necessário que o candidato imprima o Formulário de Alteração de Dados do 
Requerimento Eletrônico de Inscrição do Concurso Público, disponibilizado no endereço 
eletrônico (www.uece.br/cev), preencha-o com a alteração desejada e o entregue no Protocolo 
Geral da FUNECE, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, no Campus do Itaperi, em Fortaleza; 
OU 

(ii) Encaminhar o requerimento (formulário padronizado disponibilizado no site do Concurso) e a 
documentação necessária digitalizada e/ou escaneada para o e-mail 
(concurso.sobral@uece.br).  

b) outros dados cadastrais (código de cargo, cargo, endereço, telefone, e-mail, nome do pai, nome da 
mãe, PcD, identidade): exclusivamente, no sistema do Concurso, no link de alteração de dados 
cadastrais 

2ª 18/11/2019 

10 

Último dia para o candidato que concorre à vaga reservada para Pessoa com Deficiência (PcD) 
encaminhar os documentos digitalizadas ou escaneados para o e-mail (concurso.sobral@uece.br): 
a) A Ficha Eletrônica de Inscrição; 
b) O Requerimento (formulário), disponibilizado no site do Concurso, de solicitação para concorrer 

às vagas reservadas para pessoas com deficiência; 
c) O Atestado Médico original, preferencialmente em modelo padronizado, conforme Anexo I, 

disponibilizado na internet, totalmente preenchido ou outro atestado expedido no prazo máximo 
de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência.  

2ª 18/11/2019 
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ESTADO DO CEARÁ 
Prefeitura Municipal de Sobral Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE 
Secretaria da Ouvidoria, Gestão e Transparência Comissão Executiva do Vestibular – CEV/UECE 

Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Efetivos do Município de Sobral 
(Edital Nº 01/2019-SEGET/PMS, Diário Oficial do Município de Sobral de 18/09/2019) 

 

CRONOGRAMA DE EVENTOS DO CONCURSO 
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Nota 1: De acordo com o disposto no subitem 7.1 do Edital Nº 01/2019-SEGET/PMS, de 18/09/2019, que regulamenta o Concurso Público da Prefeitura de Sobral, este 
Cronograma de Eventos é parte integrante do referido Edital. 
Nota 2: Este Cronograma foi divulgado no site do Concurso (www.uece.br/cev) em 25 de setembro de 2019. 
Nota 3: As datas deste Cronograma de Eventos são prováveis, tendo em vista que poderão sofrer alterações em razão de fatos supervenientes, fortuitos, de força maior, de 
conveniência administrativa ou logística/operacional, sendo a alteração tornada pública por meio de Comunicado da CEV/UECE. 

Página 2 de 3 

Item Descrição do Evento Dia Data/Período 

11 

Último dia para o candidato que necessita de condições especiais (pessoa com deficiente ou não e 
lactantes) para a realização das Provas: 
a) Entregar presencialmente, no Protocolo Geral da FUNECE, o requerimento (formulário) e a 

documentação necessária, no endereço Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza, 
Ceará, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas; OU 

b) Encaminhar o requerimento (formulário padronizado disponibilizado no site do Concurso) e a 
documentação necessária digitalizada e/ou escaneada para o e-mail (concurso.sobral@uece.br). 

2ª 18/11/2019 

12 

Último dia para o candidato que pretende, em caso de empate na classificação final, o benefício 
(jurado) da Lei Nº 11.689/2008:  
a) entregar, no Protocolo Geral da FUNECE, cópia simples (sem autenticação) de certidão e/ou 

declaração e ou atestado ou outros documentos públicos emitidos pelos Tribunais de Justiça 
Estaduais e Regionais Federais do País, relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do 
art. 440 do Código de Processo Penal (CPP), a partir de 10 de agosto de 2008; OU 

b) enviar a mesma documentação por via eletrônica, digitalizada e/ou escaneada, por intermédio do 
e-mail (concurso.sobral@uece.br). 

2ª 18/11/2019 

13 

Divulgação, no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue: 
a) resultado preliminar dos pedidos de inscrição (pagantes e isentos), para os dois períodos de 

inscrição; 
b) relação preliminar dos nomes dos candidatos que concorrem às vagas reservadas à pessoas com 

deficiência (PcD), para os dois períodos de inscrição; 
c) resultado preliminar dos pedidos de Condições Especiais para realização das Provas, para os dois 

períodos de inscrição; 
d) relação preliminar dos nomes dos candidatos que solicitaram o benefício (jurado) da Lei Nº 

11.689/2008 e entregaram documentação correspondente, para os dois períodos de inscrição. 

4ª 20/11/2019 

14 
Recurso, somente online, no site do Concurso, questionando um, ou mais, dos 4 
resultados preliminares referidos no item 13 deste Cronograma. 

Início (8h) 5ª 21/11/2019 

Término (17h) 6ª 22/11/2019 

15 

Divulgação, no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue: 
a) resultado definitivo dos pedidos de inscrição (pagantes e isentos); 
b) relação definitiva dos nomes dos candidatos que concorrem às vagas reservadas à pessoas com 

deficiência (PcD); 
c) resultado definitivo dos pedidos de Condições Especiais para realização das Provas; 
d) relação definitiva dos nomes dos candidatos que solicitaram o benefício (jurado) da Lei Nº 

11.689/2008 e entregaram documentação correspondente; 
e) Concorrência por cargo (ampla disputa); 
f) Convocação dos candidatos para as Provas Objetivas. 

2ª 25/11/2019 

16 
Divulgação dos locais e horários de aplicação da prova, no site do Concurso, por meio do Cartão de 
Informação do Candidato. 

5ª 28/11/2019 

17 Aplicação das provas objetivas Dom 01/12/2019 

18 
Divulgação no site do Concurso, após as 14 horas, do que segue: 
a) enunciados das questões dos cadernos de Prova Objetiva para todos os cargos; 
b) gabaritos oficiais preliminares das Provas Objetivas para todos os cargos. 

2ª 02/12/2019 

19 
Recurso, somente online, no site do Concurso, questionando a formulação de 
questão da prova objetiva ou respostas dos gabaritos oficiais preliminares. 

Início (8h) 3ª 03/12/2019 

Término (17h) 4ª 04/12/2019 

20 
Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue: 
a) grade preliminar de respostas da prova objetiva; 
b) espelho da folha de respostas da prova objetiva. 

4ª 11/12/2019 

21 
Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do resultado preliminar da análise dos recursos 
interpostos questionando os Gabaritos Oficiais Preliminares e/ou os enunciados das questões das 
Provas. 

6ª 13/12/2019 

22 
Recurso, somente online, no site do Concurso (www.uece.br/cev), questionando 
o resultado preliminar da análise dos recursos dos gabaritos oficiais preliminares 
e/ou os enunciados das questões das Provas. 

Início (8h) 2ª 16/12/2019 

Término (17h) 3ª 17/12/2019 
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23 

Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue: 
a) resultado definitivo da análise dos recursos relativos à prova objetiva; 
b) gabaritos oficiais definitivos (após recursos) da prova objetiva; 
c) grade definitiva de respostas da prova objetiva para todos os cargos; 
d) convocação para a entrega dos títulos. 

6ª 27/12/2019 

24 

Entrega dos Títulos 
O currículo padronizado e os títulos deverão ser entregues presencialmente, ou 
por terceiro (mediante preenchimento de termo de autorização que será 
disponibilizado no site do Concurso) em envelope lacrado e identificado, com 
rótulo (colado) que será disponibilizado no endereço eletrônico do Concurso 
(www.uece.br/cev): 
a) Em Fortaleza - nos guichês localizados no pátio anexo à CEV/UECE, Av. Dr. Silas 

Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza, Ceará, nos horários das 8 às 12 
horas e das 13 às 17 horas, no período que constar no Cronograma de Eventos 
do Concurso; ou 

b) Em Sobral (CE) - em local e horários a serem informados, na cidade de Sobral, 
no período que constar no Cronograma de Eventos do Concurso. 

Início (8h) 2ª 06/01/2020 

Término (17h) 3ª 07/01/2020 

25 Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos. 6ª 17/01/2020 

26 
Recurso, somente online, no site do Concurso questionando o resultado 
preliminar da Avaliação de Títulos. 

Início (8h) 2ª 20/01/2020 

Término (17h) 3ª 21/01/2020 

27 

Divulgação no site do Concurso, após as 17 horas, do que segue: 
a) resultado final preliminar consistindo das listagens de classificação geral (ampla disputa e PcD - 

quando for o caso); 
b) resultado final preliminar consistindo das listagens de classificação especial (somente PcD), se 

houver aprovados e classificados. 

6ª 24/01/2020 

28 
Recurso, somente online, no site do Concurso questionando o Resultado Final 
Preliminar do Concurso. 

Início (8h) 2ª 27/01/2020 

Término (17h) 3ª 28/01/2020 

29 

a) Resultado da análise dos recursos relativo ao Resultado Final Preliminar do Concurso. 
b) Resultado final preliminar consistindo das listagens de classificação especial (somente PcD), se 

houver aprovados e classificados, por cargo. 
c) Resultado final definitivo (após recursos) consistindo das listagens de classificação geral (ampla 

disputa e PcD - quando for o caso) por cargo. 

5ª 30/01/2020 
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