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R E T I F I C A Ç Ã O   Nº 001/2016 

 
E D I T A L D E  C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 01/2016  

 
A B E R T U R A 

 

 
 

O Prefeito Municipal de Francisco Alves, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas 
neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA 
PÚBLICO a retificação do Edital de Abertura nº 01/2016 do Concurso Público, como segue: 

 
 
ONDE SE LÊ: 
 

Conhecimento Específico: Conhecimento e procedimentos de construção de estradas de rodagem, 
vias públicas, obras de abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural, 
processos de aprovação de projetos, qualidade e segurança de obras, vistorias, perícias, avaliações, 
arbitramentos e laudos técnicos, normas e documentação técnica, processos licitatórios de obras e 
serviços de engenharia, infração a normas e posturas municipais, desmembramentos, loteamentos, 
abertura de ruas; noções de estruturas, saneamento e meio ambiente (redes de esgoto, estação de 
tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, abastecimento de água, limpeza urbana - 
acondicionamento, coleta, transporte, destinação final do lixo), poluição do meio ambiente, arquitetura 
e urbanismo, geologia e geotécnica, materiais de construção, técnicas de construção, organização de 
canteiro de obras, solos. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras. Patologia na 
Construção Civil. Lei que Disciplina o Plano Diretor do Município de Francisco Alves e dá outras 
providências. Código de Obras do município de Francisco Alves e dá outras providências. 
 
LEIA-SE: 
 

Conhecimento Específico: Conhecimento e procedimentos de construção de estradas de rodagem, 
vias públicas, obras de abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural, 
processos de aprovação de projetos, qualidade e segurança de obras, vistorias, perícias, avaliações, 
arbitramentos e laudos técnicos, normas e documentação técnica, processos licitatórios de obras e 
serviços de engenharia, infração a normas e posturas municipais, desmembramentos, loteamentos, 
abertura de ruas; noções de estruturas, saneamento e meio ambiente (redes de esgoto, estação de 
tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, abastecimento de água, limpeza urbana - 
acondicionamento, coleta, transporte, destinação final do lixo), poluição do meio ambiente, arquitetura 
e urbanismo, geologia e geotécnica, materiais de construção, técnicas de construção, organização de 
canteiro de obras, solos. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras. Patologia na 
Construção Civil.  
 
 
 

Francisco Alves/PR, 31 de março de 2006. 
 

ALÍRIO JOSÉ MISTURA 
Prefeito Municipal 

 


