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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL/SC  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

EDITAL Nº 02/2019 – RETIFICAÇÃO E ADENDO AO EDITAL DE ABERTURA 

 

O Sr. Julcimar Antônio Lorenzetti, Prefeito Municipal de Santiago do Sul, por este Edital, torna pública a 
presente retificação do Concurso Público Nº 01/2019, conforme segue: 

 

1. Altera-se no subitem 1.1 DO QUADRO DEMONSTRATIVO do Nível Superior Completo, a carga horária 
para o cargo de Engenheiro Civil, passando a ser conforme segue e não como constou: 
 

Cód. Cargo 
Escolaridade exigida 
e outros requisitos 

Vagas e/ou 
CR 

(Cadastro 
de 

Reserva) 

Carga 
Horária 

Semanal  

Vencimento 

Básico 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

04 Engenheiro Civil 

Ensino Superior Completo 
em Engenharia Civil e 
registro no respectivo 
Conselho da Classe. 

01+CR 24 horas R$ 2.802,66 

 

 
2. Inclui-se no Anexo I – ATRIBUIÇÃO DE CARGOS, do CARGO: 1.4 ENGENHEIRO CIVIL, as atribuições 

abaixo destacadas, passando a ser conforme segue e não como constou: 
 
Atribuições: 

- Planejar, programar, organizar, coordenar a execução das atividades relacionadas com a construção, reformar, 
manutenção e locação de prédios escolares, administrativos e esportivos, bem como a definição das instalações 
e equipamentos; 

- Executar serviços de urbanismo, obras de arquitetura paisagística e obras de decoração arquitetônica; 

- Analisar projetos de obras de arquitetura paisagística e obras de decoração arquitetônica; 

- Orientar o mapeamento e a cartografia de levantamentos feitos para áreas operacionais; 

- Realizar exame técnico de processos relativos à execução de obras compreendendo a verificarão de projetos e 
das especificações quanta as normas e padronizações; 

- Participar da elaboração e execução de convênios que incluam projetos de construção, ampliação ou remoção 
de obras e instalações; 

- Fazer avaliações, perícias e arbitramentos relativos à especialidade; 

- Acompanhar e analisar o cumprimento dos contratos celebrados para a execução de obras e serviços; 

- Efetuar constante fiscalização dos prédios próprios ou locados pelo órgão, com a finalidade de controlar as 
condições de uso e habitação; 
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- Embargar construções que não atendam as especificações do projeto original e as normas de responsabilidade 
técnica; 

- Executar estudo, projeto, fiscalização e construção de núcleos habitacionais e obras; 

- Fiscalizar imóveis financiados pelo órgão; 

- Participar de comissões técnicas; 

- Propor baixa e alienação dos veículos e equipamentos considerados inservíveis; 

- Elaborar projetos de loteamentos; 

- Coordenar e supervisionar a manutenção de equipamentos; 

- Estudar e desenvolver métodos operacionais, bem como baixar normas e instruções disciplinadoras para o uso 
e manutenção dos veículos, equipamentos e obras municipais; 

- Elaborar projetos, analisar, fiscalizar e executar instalações elétricas, telefônicas, sinalização, sonorização e 
relógio sincronizado; 

- Projetar subestação de energia elétrica, quadros de comando, calculando todos os dispositivos de projeção e 
comando, adaptando-os as necessidades do sistema elétrico; 

- Executar a locação de obras, junto à topografia e batimetria; 

- Apresentar relatório de suas atividades; 

- Desempenhar outras tarefas semelhantes; 

- Zelar pela conservação do patrimônio público; 

- Desenvolver seu trabalho dentro dos princípios éticos e morais, com comprometimento, responsabilidade, 
assiduidade, iniciativa, produtividade, respeito; 

- Participar de cursos de formação continuada, congressos, palestras oferecidos pelos órgãos competentes, 
mantendo-se atualizado; 

- Ter ética nas relações de trabalho, bem como nas relações interpessoais; 

- Manter seu local de trabalho organizado; 

- Estudar e propor a base da vivência adquirida no desempenho das atribuições, medidas destinadas a 
simplificar o trabalho e a redução do custo das operações; 

- Desenvolver e encaminhar projetos para captação de recursos na esfera estadual e federal; 

- Manusear e utilizar os sistemas online na esfera estadual e federal para encaminhamento de projetos visando 
captação de recursos, inclusive abrangendo a prestação de contas dos referidos convênios; 

- Desenvolver outras atividades, segundo as especialidades profissionais. 

 

 

Santiago do Sul, 05 de novembro de 2019. 
 

Julcimar Antônio Lorenzetti 

Prefeito Municipal 
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