PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
ESTADO DO PERNAMBUCO
SEGUNDO TERMO DE RETIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
A Secretária Executiva de Formação e Gestão de Pessoas do Município do Jaboatão dos Guararapes, Estado do Pernambuco, no uso
de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, e demais disposições atinentes à matéria, TORNA
PÚBLICO o SEGUNDO TERMO DE RETIFICAÇÃO do Concurso Público n° 001/2015, nos seguintes termos:
Art. 1º Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nas Tabelas 2.1 e 12.1, assim como seus Anexos I e II, no que diz respeito ao Cargo:
459 – ANALISTA EM POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS – ESPECIALIDADE: APOIO JURÍDICO, nos seguintes termos:
Onde se Lê: “ANALISTA EM POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS – ESPECIALIDADE: APOIO JURÍDICO”
Leia-se: “ANALISTA EM POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS – ESPECIALIDADE: ADVOGADO”
Art. 2º Fica RETIFICADO o ANEXO I – DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, no que se refere ao requisito para o
Cargo: 460 – ANALISTA EM POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS – ESPECIALIDADE: SOCIÓLOGO, passando a conter a seguinte
redação:
“REQUISITO: Diploma de Curso de Formação de Sociologia ou Ciências Sociais, em instituição reconhecida pelo MEC.”
Art. 3º Fica RETIFICADO o ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, no que se refere aos Conhecimentos Específicos
para o Cargo: 405 – ANALISTA EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESPECIALIDADE: ARQUITETO, passando a conter a
seguinte redação:
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos gerais de Arquitetura e Urbanismo. Projeto de arquitetura: etapas de elaboração do
projeto. Representação gráfica em arquitetura. Estudos de viabilidade técnico-financeiro. Acompanhamento e gerenciamento de
orçamento, materiais e serviços de obras. Gestão de Projetos. Coordenação de projetos complementares de arquitetura. Técnicas
construtivas tradicionais e modernas. Práticas projetuais para a preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e
reutilização de edificações, conjuntos e cidades. Legislação urbanística e ambiental. Normas técnicas. Urbanismo: origens e definição
do desenho urbano. Métodos e técnicas de desenho de projeto urbano. Noções de sistemas cartográficos e de geoprocessamento.
Estruturas e ordenação do espaço edificado na paisagem urbana. Planejamento Urbano. Domínio público e privado. Gestão urbana e
instrumentos de gestão: análises de impactos ambientais urbanos, licenciamento ambiental, instrumentos econômicos e
administrativos. Sustentabilidade urbana. Sítio natural. Estrutura Urbana. História da Arquitetura Geral. História da Arquitetura
Brasileira. Patrimônio Cultural: noção de monumento e de patrimônio histórico na sua relação com a história, a memória e o tempo. A
constituição de patrimônios históricos e artísticos nacionais. Teoria de restauro. Cartas patrimoniais. Código de ética do profissional de
arquitetura. Código de ética do servidor público. Disposições constitucionais para construção e adaptação dos logradouros públicos,
edifícios públicos e adequação de transporte coletivo adequado à pessoa com deficiência (art. 227, parágrafo 2º e art. 244); Lei
Federal 10.098/2000 - dispõe sobre as normas de acessibilidade; Decreto Federal 5.296/2004 - regulamenta as Leis Federais
10.048/00 e 10.098/00, que tratam da acessibilidade; Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto das Cidades. Lei Federal 6.766/1979 e Lei
Estadual 9990/1987 que dispõem sobre o parcelamento do solo urbano. Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município e suas
Emendas; Lei Complementar nº 002 de 11/01/2008, que institui o Plano Diretor de Jaboatão dos Guararapes; Lei Complementar nº
17/2013 de 03/12/2013, que altera a Lei Complementar nº 002, revisando o Plano Diretor de Jaboatão dos Guararapes; Lei nº
972/2013 de 16/11/2013 que estabelece a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo – LUOS; Lei nº 973/2013 de 16/11/2013
que regula as condições das Edificações e Instalações e Lei nº 934/2013 que dispõe sobre a veiculação de anúncios e o ordenamento
da publicidade no espaço urbano.
Art. 4º Fica RETIFICADO o ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, no que se refere aos Conhecimentos Específicos
para o Cargo: 406 – ANALISTA EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL, passando a
conter a seguinte redação:
Conhecimentos Específicos: Materiais de construção civil: Classificação, propriedades gerais e normalização, Materiais cerâmicos,
Aço para concreto armado e protendido. Polímeros. Agregados. Aglomerantes não‐hidráulicos (aéreos) e hidráulicos. Concreto.
Argamassas. Tecnologias das construções. Terraplanagens. Canteiros de obras. Locações de obras. Sistemas de formas para as
fundações e elementos da superestrutura (pilares, vigas e lajes). Fundações superficiais e profundas. Lajes. Telhados com telhas
cerâmicas, telhas de fibrocimento e telhas metálicas. Isolantes térmicos para lajes e alvenaria. Impermeabilizações. Sistemas
hidráulicos prediais. Projetos de instalações prediais hidráulicas, sanitárias e de águas pluviais. Materiais e equipamentos. Instalações
de prevenção e combate ao incêndio. Instalações de esgoto sanitário e de águas pluviais. Instalações prediais elétricas e telefônicas.
Instalações elétricas de iluminação de interiores e exteriores. Simbologia, lançamento de pontos, divisão de circuitos, quadro de
cargas, proteção e condução, tubulação e fiação e entrada de energia. Proteção das instalações elétricas arquitetônicas. Lumino
técnica. Iluminação incandescente, fluorescente e a vapor de mercúrio. Cálculo de iluminação. Instalações telefônicas, para motriz e
SPDA (para-raios). Projetos elétrico e telefônico. Informáticas (programas de softwares básicos para uso em escritório e AutoCAD).
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Probabilidade e estatística. Cálculos de probabilidade. Variáveis aleatórias e suas distribuições. Medidas características de uma
distribuição de probabilidade. Modelos probabilísticos. Análises estática e dinâmica de observações. Noções de testes de hipóteses.
Compras na Administração Pública. Licitações e contratos. Princípios básicos da licitação. Definições do objeto a ser licitado.
Planejamentos das compras. Controles e cronogramas. 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. Código de ética
do servidor público. Legislação Federal: Constituição Federal - Arts. 182 e 183; disposições constitucionais para proteção ao meio
ambiente (art. 225); disposições constitucionais para construção e adaptação dos logradouros públicos, edifícios públicos e
adequação de transporte coletivo adequado à pessoa com deficiência (art. 227, parágrafo 2º e art. 244); Lei Federal 4.771, de 15/09/1
965 - Código Florestal e alterações posteriores; Lei Federal 6.938, 31/08/1981 - dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente;
Lei Federal 9.605, de 12/02/1998 - Lei de Crimes Ambientais; Lei Federal 9.985/2000 - institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza - SNUC; Lei Federal 10.257, de 10/07/2001 - Estatuto das Cidades. Lei Federal 6.766/1979 e Lei Estadual
9990/1987 que dispõem sobre o parcelamento do solo urbano. Legislação Municipal: Lei Orgânica do Município e suas Emendas; Lei
Complementar nº 002 de 11/01/2008, que institui o Plano Diretor de Jaboatão dos Guararapes; Lei Complementar nº 17/2013 de
03/12/2013, que altera a Lei Complementar nº 002, revisando o Plano Diretor de Jaboatão dos Guararapes; Lei nº 972/2013 de
16/11/2013 que estabelece a Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo – LUOS; Lei nº 973/2013 de 16/11/2013 que regula as
condições das Edificações e Instalações e Lei nº 934/2013 que dispõe sobre a veiculação de anúncios e o ordenamento da
publicidade no espaço urbano.
Art. 5º Fica RETIFICADO o ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, no que se refere aos Conhecimentos Específicos
para o Cargo: 456 – ANALISTA EM POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS – ESPECIALIDADE: ASSISTENTE SOCIAL, passando a
conter a seguinte redação:
Conhecimentos Específicos: Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Serviço social na
contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do Serviço Social. Serviço Social
e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. O Serviço Social no Processo de reprodução de
Relações Sociais. Questão social e Serviço social. Planejamento em serviço social: alternativas metodológicas de processos de
planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas, projetos e planos; processo de trabalho do Assistente Social.
Instrumentalidade do Serviço Social. Pesquisa em Serviço Social. Indicadores Sociais. Elaboração de laudos, pareceres e relatórios
sociais. Trabalho em rede. Interdisciplinaridade. Atribuições do Assistente Social na Assistência Social. Legislação: LOAS – Lei
Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742 de 07/12/1993); PNAS/2004 – Política Nacional de Assistência Social; NOB/SUAS 2012–
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social; Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução
nº 109 de 11 de novembro de 2009); ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11.240/2006 (Maria da Penha); Lei nº
10.741/2003 – Estatuto do Idoso; Código de Ética Profissional do Assistente Social; Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social
ABEPSS e MEC; Constituição Federal.
Art. 6º Fica RETIFICADO o ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, no que se refere aos Conhecimentos Específicos
para o Cargo: 457 – ANALISTA EM POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS – ESPECIALIDADE: PSICÓLOGO, passando a conter a
seguinte redação:
Conhecimentos Específicos: Recrutamento e Seleção. Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, As
etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes. A psicologia como ciência. Diferentes
escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas. Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano.
Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis. Psicologia Social e a
Psicologia comunitária: campos de aplicação; Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho. Teorias e técnicas psicoterápicas.
Técnicas de Entrevista. A Psicopatologia e o trabalho multidisciplinar. Propostas inclusivas. Clínica Psicossocial. Legislação: LOAS –
Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742 de 07/12/1993); PNAS/2004 – Política Nacional de Assistência Social; NOB/SUAS
2012– Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social; Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais
(Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009); ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11.240/2006 (Maria da Penha);
Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. Código de Ética Profissional do Psicólogo.
Art. 7º Fica RETIFICADO o ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, no que se refere aos Conhecimentos Específicos
para o Cargo: 458 – ANALISTA EM POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS – ESPECIALIDADE: PEDAGOGO, passando a conter a
seguinte redação:
Conhecimentos Específicos: As concepções de educação e suas repercussões na organização do trabalho pedagógico; instâncias
colegiadas - gestão democrática; concepções de currículo; função social da escola; concepções de desenvolvimento e de
aprendizagem; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; tecnologias da informação e
comunicação na aprendizagem. O contexto histórico e sociocultural abrangendo estudos que fundamentam a compreensão da
sociedade, da educação como processo social e dos diversos setores da educação na sociedade contemporânea; o trabalho
integrado escola, família e comunidade; O estudo dos processos de organização do trabalho pedagógico, gestão em espaços não
escolares; Educação e Cultura; Movimentos sociais, família e economia solidária; educação popular: teoria para educação escolar e
não escolar no século XXI; Movimentos culturais populares na Região Nordeste, com ênfase em Pernambuco; O papel do Pedagogo
no contexto do desenvolvimento das ações socioeducativas; Legislação: LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742 de
07/12/1993); PNAS/2004 – Política Nacional de Assistência Social; NOB/SUAS 2012– Norma Operacional Básica do Sistema Único
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de Assistência Social; Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009); ECA –
Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11.240/2006 (Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. Código de Ética
Profissional do Pedagogo.
Art. 8º Fica RETIFICADO o ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, no que se refere aos Conhecimentos Específicos
para o Cargo: 459 – ANALISTA EM POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS – ESPECIALIDADE: ADVOGADO, passando a conter a
seguinte redação:
Conhecimentos Específicos: DIREITO CONSTITUCIONAL. Constituição: conceito, objeto, elementos e classiﬁcações. Supremacia
da Constituição. Aplicabilidade das normas constitucionais. Interpretação das normas constitucionais; métodos, princípios e limites.
Poder constituinte. Princípios fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Organização do Estado. Administração pública.
Organização dos poderes no Estado. Mecanismos de freios e contrapesos. Poderes legislativo, executivo e judiciário: composição e
atribuições. Funções essenciais à justiça. Ministério Público, advocacia pública e defensoria pública Controle da constitucionalidade.
Defesa do Estado e das instituições democráticas. Sistema tributário nacional. Finanças públicas. Ordem econômica e ﬁnanceira.
Ordem social. DIREITO ADMINISTRATIVO. Conceituação, objeto, fontes e princípios do direito administrativo. Administração pública.
Atos administrativos. Poderes da administração pública. Bens e serviços públicos. Licitações e legislação pertinente. Contratos
administrativos. DIREITO DO TRABALHO. Fontes do direito do trabalho e princípios aplicáveis. Direitos constitucionais dos
trabalhadores. Relação de trabalho e relação de emprego. Sujeitos do contrato de trabalho. Contrato individual de trabalho. Alteração,
suspensão, interrupção e rescisão do contrato de trabalho. Aviso prévio. Estabilidade e garantias provisórias de emprego. Jornada de
trabalho e descanso. Salário mínimo. Férias. Salário e remuneração. FGTS. Segurança e medicina no trabalho. Proteção ao trabalho
do menor. Proteção ao trabalho da mulher. Direito coletivo do trabalho. Direito Processual do Trabalho. Provas, recursos e ação
rescisória no processo do trabalho. Processos de execução. Prescrição e decadência no processo do trabalho. Competência da
Justiça do Trabalho. Rito sumaríssimo no dissídio individual. Comissão prévia de conciliação nos dissídios individuais. Dissídios
coletivos. Da Instituição Sindical. Processo de multas administrativas. DIREITO CIVIL. Fontes do direito civil, princípios aplicáveis e
normas gerais. Pessoas naturais e pessoas jurídicas. Bens. Atos jurídicos. Negócio jurídico. Prescrição e decadência. Prova.
Obrigações. Contratos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Jurisdição e ação. Partes e procuradores. Litisconsórcio e assistência.
Intervenção de terceiros. Ministério Público. Competência. O juiz. Atos processuais. Formação, suspensão e extinção do processo.
Procedimentos ordinário e sumário. Resposta do réu. Revelia. Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Audiência.
Sentença e coisa julgada. Liquidação e cumprimento da sentença. Recursos. Processo de execução. Processo cautelar e medidas
cautelares. Procedimentos especiais: mandado de segurança, ação popular, ação civil pública e ação de improbidade administrativa.
DIREITO PENAL. Da aplicação da pena. Do crime. Da imputabilidade penal. Do concurso de pessoas. Das penas. Das medidas de
segurança. Da extinção da punibilidade. Dos crimes contra a pessoa. Dos crimes contra o patrimônio. Dos crimes contra a dignidade
sexual. Dos crimes contra a família. Dos crimes contra a incolumidade pública. Dos crimes contra a paz pública. Dos crimes contra a
fé pública. Dos crimes contra a administração pública. Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006. DIREITO DO CONSUMIDOR. Lei 8.078
de 11 de setembro de 1990. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Da seguridade social. Dos contribuintes. Da arrecadação e recolhimento
das contribuições. Dos regimes da previdência social. Das prestações em geral. DIREITO DE FAMÍLIA. Artigos 226 e 227 da
Constituição Federal. Artigos 1.511 a 1.638 do Código Civil. Estatuto do Idoso. Lei Maria da Penha. Estatuto da Criança e
Adolescente.
Art. 9º Fica RETIFICADO o ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, no que se refere aos Conhecimentos Específicos
para o Cargo: 460 – ANALISTA EM POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS – ESPECIALIDADE: SOCIÓLOGO, passando a conter a
seguinte redação:
Conhecimentos Específicos: Sociologia como Ciência. A construção do saber sociológico: os clássicos. Cultura e sociedade.
Sociologia como autoconsciência da Sociedade: Breve histórico do surgimento da Sociologia. A concepção da sociedade segundo os
clássicos da Sociologia. Émile Durkheim e a teoria positivista da sociedade: Fato individual x fato social. A divisão do trabalho social.
Solidariedade mecânica x solidariedade orgânica. Socialização. Coesão social e anomia. Normal e patológico. Consciência coletiva.
Karl Marx e a crítica da sociedade capitalista: Modo de produção: relações sociais de produção e forças produtivas. Infraestrutura e
superestrutura. A contradição social como fundamento da realidade sócio-cultural A produção social em função da lógica do capital: a
mercantilização das relações sociais Max Weber e a teoria compreensiva da sociedade: Ação social e relações sociais. Tipos de ação
social. Racionalidade e não racionalidade das ações. Cultura, Ideologia e Sociedade. Natureza e cultura: Conceito antropológico de
cultura: a desnaturalização dos costumes. Diversidade cultural: Etnocentrismo e relativismo cultural. Grupos étnicos-culturais.
Preconceito e mito da democracia racial no Brasil. Cultura popular e cultura erudita: Características. A heterogeneidade da produção
cultural. Indústria cultural: Cultura como mercadoria. Estandardização, homogeneização e passividade. Propaganda e consumismo.
Banalização e descaracterização da produção cultural. Direitos, Cidadania e Movimentos Sociais. Movimentos Sociais: Conceito e
características gerais dos movimentos sociais. Movimentos sociais contemporâneos: Os novos movimentos sociais: étnicos, sexuais,
de gênero, religiosos, ecológicos, estudantis, rurais e urbanos. Movimentos sociais e cidadania. Legislação: LOAS – Lei Orgânica da
Assistência Social (Lei 8.742 de 07/12/1993); PNAS/2004 – Política Nacional de Assistência Social; NOB/SUAS 2012– Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social; Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109
de 11 de novembro de 2009); ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº 11.240/2006 (Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 –
Estatuto do Idoso. Código de Ética Profissional do Sociólogo.
Art. 10º Fica RETIFICADO o ANEXO II – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, no que se refere aos Conhecimentos Específicos
para o Cargo: 401 – ANALISTA EM INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE- ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, nos
seguintes termos:
Onde se Lê: “ONAMA”
Leia-se: “CONAMA”
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Art. 11º Fica RETIFICADO o ANEXO I – DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, no que se refere às atribuições para o
Cargo: 459 – ANALISTA EM POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS – ESPECIALIDADE: ADVOGADO, passando a conter a seguinte
redação:
ATRIBUIÇÕES: Realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações;
Elaborar, junto com as famílias/indivíduos, o Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar; Realizar acompanhamento
especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; Realizar visitas domiciliares em casos específicos; Realizar
encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa de direito;
Realizar trabalho em equipe; Prestar orientação jurídico social; Alimentar registros e sistemas de informação sobre das ações
desenvolvidas; Apoiar e esclarecer os direitos do cidadão, da mulher da criança e do adolescente, bem como a responsabilização do
agressor; Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; Participar das atividades
de capacitação e formação continuada da equipe do CREAS, reuniões de equipe, estudos de casos, e demais atividades correlatas;
Participar de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos; Definir rotina de atendimento e acompanhamento dos
usuários; Organizar os encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos; (De acordo com a LEI 949/2013).
Art. 12º Este Termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Jaboatão dos Guararapes/PE, 11 de fevereiro de 2015.

Mirtes Cordeiro
Secretária de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
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