CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 02/2017

A CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA no uso de suas atribuições legais, torna pública a
Retificação nº 02/2017 do Edital do Concurso Público nº 01/2017, conforme segue:
1. Onde se lê:
ANEXO I – CONTEUDO PROGRAMÁTICO
2.5. Ao cargo de TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
Segurança no trabalho, Instalações elétricas: instalações prediais. Instalações hidráulicas: rede de água potável e
de esgotos prediais. Interpretação de croqui e relatórios com dimensionamento. Materiais de construção:
aglomerantes, agregados, argamassas, concretos, cerâmicas. Construções lesionadas: tipos e formas de lesões,
medidas a tomar. Alvenaria: paredes e muros de tijolos, blocos de concreto, blocos estruturais, revestimento de
paredes (argamassa chapiscada, emboço, reboco), azulejos, texturas especiais, impermeabilização produtos
impermeabilizantes. Pisos: contrapisos, regularização e revestimentos de pisos. Materiais de revestimentos
(cerâmicas, pedras, madeiras). Pintura: pinturas laváveis, óleo, vernizes, esmalte. Umidade e isolamento térmico.
Instalações telefônicas. Instalações de equipamentos de som. Informática: Procedimentos e atalhos na edição e
formatação de textos, de planilhas e gráficos com fórmulas e funções, configuração de páginas para impressão
utilizando o pacote Microsoft Office. Noções de Crimes contra a Administração Pública.
Referência Bibliográfica:
VIGORELLI, Rino. Manual prático do Construtor. 1. Ed. São Paulo: Hemus Editora, 2004
Leia-se:
2.5. Ao cargo de TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
Segurança no trabalho, Instalações elétricas: instalações prediais. Instalações hidráulicas: rede de água potável e
de esgotos prediais. Interpretação de croqui e relatórios com dimensionamento. Materiais de construção:
aglomerantes, agregados, argamassas, concretos, cerâmicas. Construções lesionadas: tipos e formas de lesões,
medidas a tomar. Alvenaria: paredes e muros de tijolos, blocos de concreto, blocos estruturais, revestimento de
paredes (argamassa chapiscada, emboço, reboco), azulejos, texturas especiais, impermeabilização produtos
impermeabilizantes. Pisos: contrapisos, regularização e revestimentos de pisos. Materiais de revestimentos
(cerâmicas, pedras, madeiras). Pintura: pinturas laváveis, óleo, vernizes, esmalte. Umidade e isolamento térmico.
Instalações telefônicas. Instalações de equipamentos de som. Noções de Crimes contra a Administração Pública.
Referência Bibliográfica:
VIGORELLI, Rino. Manual prático do Construtor. 1. Ed. São Paulo: Hemus Editora, 2004

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.
Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Zambini, por meio
do SAC 11 5594-8441 ou por e-mail atendimento@zambini.org.br.
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