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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

1.01 – MOTORISTA

As atribuições de motorista para transporte coletivo de passageiros são as seguintes: Dirigir e manobrar veículos automotores de transporte de passageiros tais
como: ônibus, micro-ônibus, veículos médios e/ou leves para o transporte de passageiros, cargas, documentos e outros materiais relacionados a toda a área de
transporte; e conservá-los em perfeito estado de aparência e funcionamento. Ser responsável por trabalhar transportando passageiros e efetuar cobrança de tarifa
de passagem, quando necessária, além de conferir passagem do usuário ao acessar o interior do veículo. Vistoriar o veículo sob sua responsabilidade; dirigir o
veículo observando as normas de trânsito, responsabilizando-se pelos usuários e cargas conduzidas; solicitar por escrito a manutenção do veículo quando
necessário diretamente ao seu encarregado, da mesma forma comunicar falhas e solicitar reparos necessários; registrar relatórios diários de deslocamento ao
assumir o veículo, constando informações (km inicial, km final, identificação do motorista, km rodado, horário de início e término, registro de linha, itinerário com
registro de pontos de parada).

3.01 – ARQUITETO

As atribuições profissionais do arquiteto são as seguintes: supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e
especificação; estudo de viabilidade técnica e ambiental; assistência técnica, assessoria e consultoria; direção de obras e de serviço técnico; vistoria, perícia,
avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; desempenho de cargo e função técnica; desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio,
padronização, mensuração e controle de qualidade; elaboração de orçamento; produção e divulgação técnica especializada; e execução, fiscalização e condução de
obra, instalação e serviço técnico.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

1. a) Função com Exigência de Ensino Fundamental Completo

1.01 – MOTORISTA

LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES

Leitura e compreensão de texto; alfabeto e ordem alfabética; vogal e consoante; sílaba e tonicidade - separação silábica, classificação das palavras quanto ao
número de sílabas; sinônimos e antônimos; acentuação; frases - afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa; sinais de pontuação; ortografia; substantivo;
singular e plural; diminutivo e aumentativo; encontro vocálico e consonantal; pronomes e verbos.

MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES

Números naturais; antecessor e sucessor; Operações - adição, subtração, multiplicação e divisão; Sistemas de Numeração Decimal e Horário; Adição e subtração
de frações; Sistemas de medidas - comprimento, massa, volume e superfície; Números multiplicativos - dobro, metade; Raciocínio lógico. Resolução de situações
problema.

CONHECIMENTOS BÁSICOS E/OU ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO: 15 QUESTÕES

Conhecimentos básicos sobre a rotina do trabalho, compatível com a função;

Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional, ética da responsabilidade, da humanidade;
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Direitos e Deveres Individuais e Coletivos;

Relações Humanas no trabalho;

Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral;

Noções sobre EPI - Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;

Proteção ao meio ambiente: utilização de materiais, conservação, descarte e impactos ambientais;

Noções de trânsito;

Noções básicas de mecânica Diesel, Etanol e Gasolina;

Operação e direção de veículos;

Serviços básicos de manutenção;

Leis e sinais de trânsito;

Manual de Formação de Condutores Veicular;

LEI FEDERAL Nº 9.503 de 23/09/1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l9503.htm

RESOLUÇÃO CONTRAN 160 - Anexo II - Leis e sinais de trânsito.
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PROVA PRÁTICA

A realização da Prova Prática consistirá na reprodução de atividades onde serão avaliados os conhecimentos e a experiência do
candidato na execução dos trabalhos específicos na função. O candidato deve mostrar que tem o conhecimento em operar o

equipamento indicado, para execução de serviços solicitado pelo avaliador. Conduzir e manobrar o equipamento, acionando o
motor e manipulando os comandos de marcha e direção para posicioná-la conforme as necessidades do serviço solicitado pelo

Avaliador.

O veículo a ser disponibilizado para a realização da prova prática será:

Ônibus, Mercedes-Benz, Induscar Apache 2011, 44 passageiros.

· Critérios de distribuição de pontos: Os candidatos habilitados na Prova Objetiva, de acordo com o edital, serão avaliados na
Prova Prática em função de eventuais erros operacionais, demandando a contagem de pontuação negativa, isto é, de acordo

com as faltas cometidas durante todas as etapas do exame:

. Faltas Eliminatórias: 10 (dez) pontos negativos.

. Faltas Graves: 04 (quatro) pontos negativos.

. Faltas Médias: 02 (dois) pontos negativos.

. Faltas Leves: 01 (um) ponto negativo.

Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, nem sua realização ocorrerá fora da data, horário e local estabelecido
quando da convocação.

1. b) Função com Exigência de Ensino Superior

3.01 – ARQUITETO

LÍNGUA PORTUGUESA: 05 QUESTÕES

Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Noções de fonologia. Acentuação Gráfica:
emprego dos sinais de pontuação. Concordância Verbal. Concordância Nominal. Regência Verbal. Regência Nominal. Funções Sintáticas / Uso dos Pronomes.
Funções e Análise/Uso das Conjunções. Funções e Análise / Uso dos Artigos. Funções e Análise/Uso dos Adjetivos. Funções e Análise/Uso dos Numerais. Gêneros
Discursivos (Produção Textual). Análise Linguística.

Referências Bibliográficas: Acordo ortográfico da Língua Portuguesa - Senado Federal, 2013
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1). Novíssima Gramática da Língua Portuguesa - Domingos Paschoal
Cegalla (Companhia Editora Nacional, 2000). Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos (Publifolha, 2011). Dicionário Online Michaelis
(http://michaelis.uol.com.br). Sites para estudo do conteúdo: www.brasilescola.com.br/portugues, www.portugues.com.br, www.soportugues.com.br,
www.conjugacao.com.br.

MATEMÁTICA: 05 QUESTÕES

Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Equação do 1.º e 2.º
graus. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.
Resolução de situações problema.
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INFORMÁTICA: 05 QUESTÕES

Conhecimentos sobre princípios básicos de informática:

Microsoft Windows 7 (Seven ou superior);

Microsoft Office 2007 ou superior: Word, Excel, Power Point;

Navegadores de Internet: Internet Explorer e Google Chrome. Versão 2007 e/ou versão atualizada.

Correio eletrônico (webmail).

Conceitos básicos de software e hardware.

Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios).

Noções básicas de análise e armazenamento de dados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO E LEGISLAÇÃO: 10 QUESTÕES

Materiais de Construção Civil: Comportamento mecânico e propriedades físicas dos materiais.

Metais e ligas.

Materiais e produtos cerâmicos. Vidros.Tintas e vernizes.Polímeros.Madeiras e derivados.

Pedras naturais.Agregados.Argamassas.

Concretos hidráulicos: dosagem, aditivos, produção, transporte, aplicação, cura e controle tecnológico.

Construção Civil: Instalação das obras e construções auxiliares.

Fundações: blocos, sapatas isoladas, sapatas “corridas”, tubulões e estacas. Construções em madeira.

Construções em aço.

Construções em concreto armado: fôrmas, cimbres, preparo das armações, lançamento do concreto, cura, desmonte de formas.

Construções em alvenaria.

Escadas.Esquadrias.Pintura.

Quantificações, orçamentos, cronogramas e controle.

Instalações Hidráulicas e Sanitárias: Instalações hidráulicas: componentes e materiais das instalações.
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Instalações prediais de água fria, de água quente, proteção e combate a incêndio e estações prediais de recalque. Instalações sanitárias: esgoto, ventilação,
águas pluviais.

Teoria das Estruturas e Resistência dos Materiais: Estática das Estruturas: sistemas de forças, equilíbrio, graus de liberdade, apoios, estaticidade e
estabilidade, cargas, esforços simples, vigas engastadas, vigas simplesmente apoiadas, vigas simplesmente apoiadas com balanços, vigas inclinadas,
pórticos simples, treliças isostáticas. Resistência dos Materiais: tensão normal, tensão de cisalhamento, tensão em um plano oblíquo, deformação linear,
deformação linear específica, diagrama tensão deformação, Lei de Hooke.

Comportamento elástico e comportamento plástico dos materiais usuais, deformações e tensões em barras tracionadas e em barras comprimidas, torção
em barra cilíndrica, flexão pura, flexão simples, flexão composta normal, deslocamentos em vigas, flambagem.

Elementos de Sistemas Estruturais: Estruturas de Madeira: propriedades das madeiras, caracterização das propriedades das madeiras, dimensionamento
de elementos comprimidos, dimensionamento de elementos tracionados, dimensionamento de vigas, ligações dos elementos estruturais.

Estruturas de Concreto Armado: propriedades do concreto, aços para concreto, ação conjunta do aço e do concreto, aderência, ancoragens,
dimensionamento de peças no estado limite último solicitações normais e tangenciais, detalhamento de vigas, pilares e lajes.

Estruturas de Aço: produtos siderúrgicos destinados à construção.

LEGISLAÇÃO:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/BR. Resolução nº 52, de 06 de setembro de 2013. Aprova o Código de Ética e Disciplina do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Brasília: 2013.

NBR 6.492 Representação de Projetos de Arquitetura. Rio de Janeiro, 1994.

NBR 9.050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro:ABNT, 2015.

NBR 9.077: Saídas de emergência em edifícios. Rio de Janeiro: ABNT, 2001.

NBR 10.067: Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995.

NBR 15.575: Edificações habitacionais – Desempenho. Rio de Janeiro, 2013.

NBR 16.280: Reforma em edificações Sistema de gestão – Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

NBR 16.636-1:2017 - Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos.Parte 1: Diretrizes e
terminologia

NBR 16.636-2:2017 – Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Parte 2: Projeto
arquitetônico

LEI FEDERAL Nº 6.766/79 - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências;

LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - Instituem Normas para Licitações e Contratos da Administração Pública e Dá outras providências.

LEI FEDERAL Nº 10.257/2001 - Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências.
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LEI FEDERAL Nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo. cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs e dá outras providências.

ANEXO III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS

OBSERVAÇÃO: ESTE FORMULÁRIO (ANEXO III) DEVERÁ SER COLOCADO DENTRO DO ENVELOPE JUNTO COM OS TÍTULOS APRESENTADOS E
POSTERIORMENTE O ENVELOPE DEVERÁ SER GRAMPEADO. FAVOR NÃO COLAR.

Nome do Candidato:

Cód. / Cargo:

Nº Inscrição:

CPF: RG:

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES

RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA USO DA INTEGRI BRASIL (NÃO PREENCHER)

Nºde Ordem Tipo de Título Entregue Validação Pontuação Anotações
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01

( ) Pós Graduação

( ) Mestrado

( ) Doutorado

( ) Sim ( ) Não

02

( ) Pós Graduação

( ) Mestrado

( ) Doutorado

( ) Sim ( ) Não

03

( ) Pós Graduação

( ) Mestrado

( ) Doutorado

( ) Sim ( ) Não

Observações Gerais: Total de Pontos:

Revisado por:

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à minha participação pessoal em eventos educacionais nos
quais obtive êxito de aprovação.

Declaro ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação da prova de títulos, estou ciente que assumo todos os efeitos previstos
no edital do Processo Seletivo quanto à plena autenticidade e validade dos mesmos, inclusive no que toca às sanções e efeitos legais.
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Araçoiaba da Serra/SP ____________ de _______________________________ de 2022.

Assinatura: ____________________________________________
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