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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2014 
 
O Prefeito Municipal de Cabreúva, usando de suas atribuições legais nos termos do artigo 37 da Constituição Federal inciso 
IX, sob a organização da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., com a supervisão da Comissão Especial 
nomeada pela Portaria nº 661/2014, resolve RETIFICAR o Edital de abertura do Concurso Público 01/2014, no que diz 

respeito ao programa do cargo de Arquiteto. 
 

 Onde se lê: 

ARQUITETO I 
POCB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 

conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Tipologias textuais diversas; 
Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; Concordância nominal; 
Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
POCE - Conhecimentos Específicos da Área: O mundo antigo (Egito); Arquitetura Grega; Arquitetura Romana; Arquitetura 

Gótica; Arquitetura Renascentista; Arquitetura Barroca; Arquitetura Neoclássica; Arquitetura e a Primeira Revolução Industrial; 
Arquitetura e a Segunda Revolução Industrial; Renovação e Inovações da Arquitetura do século XIX; Movimentos 
internacionais do século XX; A Arquitetura de: Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Vilanova Antigas, Lúcio Costa; Arquitetura 
Contemporânea; Acondicionamento térmico natural aplicado na Arquitetura; Alicerces, Madeiramento e Cobertura; Instalação 
hidráulica e elétrica; AutoCad. 

 

Leia-se: 

ARQUITETO I 
POCB – Conhecimentos Básicos: Português: Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, 

conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Tipologias textuais diversas; 
Sujeito e Predicado; Sinais de pontuação; Ortografia; Acentuação gráfica; Crase; Concordância verbal; Concordância 
nominal; Substantivo; Adjetivo; Artigo; Numeral; Pronomes; Verbo; Conjugação verbal; Advérbio; Preposição; Conjunção. 
POCE - Conhecimentos Específicos da Área: Avaliar pedidos de licenças de parcelamento de solos (loteamentos, 

desmembramentos, condomínios habitacionais); observar o atendimento das legislações específicas de uso e ocupação do 
solo, como legislação de uso do solo metropolitano e lei de proteção aos mananciais; desenvolver atividades de 
levantamentos, vistorias, avaliações, emissão de autos de inspeção, fiscalizar fontes de poluição e atender situações de 
emergência envolvendo acidentes ambientais, dentro de suas habilitações; conceber projetos e realizar e/ou fiscalizar 
construções nos campos da arquitetura e urbanismo, considerando sistemas estruturais, fatores de custo, durabilidade, 
manutenção, as especificações e atendendo as exigências funcionais, técnicas, ambientais e de acessibilidade; domínio de 
Autocad 2D e 3D, Lei Federal nº 6.766 de 12 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, Lei 
Federal nº 4.591 de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 que 
institui normas de licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Demais conhecimentos 
compatíveis com as atribuições do cargo. 

 
E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

Cabreúva, 11 de julho de 2014. 
 
 

 
Henrique Martin 

Prefeito Municipal de Cabreúva  


