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MUNICÍPIO DE CANOAS / RS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL DE ABERTURA Nº 61/2015 

 
AVISO Nº 03 – RETIFICAÇÃO DO ANEXO IV 

 
O Prefeito do Município de Canoas/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público, por este Aviso, a 
retificação do Anexo III, considerando as alterações destacadas em fonte vermelha sublinhada: 
 

Anexo IV – Conteúdo Programático e Bibliografia Sugerida do Cargo/Ocupação 
 

Observação: Considerar-se-á a legislação vigente, incluindo alterações, legislações complementares, súmulas, 
jurisprudência e/ou orientações jurisprudenciais, até a data da publicação do Aviso de Abertura de Inscrições. 
 

 
LEGISLAÇÃO 

 
 
Conteúdos Programáticos: 

Dos Princípios Fundamentais. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos; Dos Direitos Sociais; Da Nacionalidade; Dos Direitos Políticos; Dos Partidos 
Políticos. Da Organização do Estado: Da Organização Político-Administrativa; Da União; Dos Estados 
Federados; Dos Municípios; Da Administração Pública. Da Administração Municipal.  A Lei Orgânica do 

Município de Canoas. Do Estatuto do Servidor Público. Plano de Carreira do Município de Canoas. Licitações e 
Contratos. Código de Conduta Ética Municipal. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ANALISTA MUNICIPAL II - ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

 

 
Conteúdos Programáticos:  

Culturas agrícolas e florestais. Solos: fatores de formação do solo. Principais classes de solos no Rio Grande do 
Sul e sua distribuição. Recursos hídricos. Uso sustentável de recursos hídricos. Política Nacional de Recursos 
Hídricos. Uso racional da água. Qualidade da água. Outorga do direito de uso da água. Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos. Tecnologia de produção, colheita, beneficiamento, classificação, padronização, 
acondicionamento, conservação, transformação, comercialização, armazenagem, sistema de produção, agro-
silvicultura. Criações. Produção de sementes e mudas. Toxicologia e classificação dos agrotóxicos. Receituário 
agronômico. Tecnologia e segurança na aplicação de agrotóxicos. Resíduos de agrotóxicos nos alimentos. 
Descarte de embalagens vazias de agrotóxicos. Silvicultura: principais usos da madeira de reflorestamento; 
espécies indicadas; produção sementes e mudas; propagação vegetativa; implantação de florestas nativas;  
manejo de espécies florestais. . Recursos Naturais. Solos e aptidão agrícola das terras, planejamento 
conservacionista, técnicas de manejo e conservação dos solos, água e biodiversidade entre estas e plantio 
direto; saneamento ambiental-legislação. Mecanização e moto mecanização. Gestão, planejamento, 
acompanhamento e controle da unidade produtiva. Organização rural. Conhecimentos gerais sobre organizações 
formais e informais e atribuições da extensão rural junto às organizações de produtores rurais. Extensão rural.  
Geoprocessamento. Rastreabilidade. Informática aplicada à agricultura. Agricultura orgânica. Certificação de 
produtos e serviços. Desenvolvimento rural. Agroindústria, mercado e comercialização. Produção de sementes. 
Organismos geneticamente modificados. Manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas. Receituário 
Agronômico. Manejo Integrado de Pragas. Ecologia e preservação dos recursos naturais. Nutrição e adubação 
de plantas. Agricultura. Horticultura. Planejamento e desenvolvimento rural, comércio e legislação. Cadeias 
produtivas e sistemas de produção. Manejo e conservação de solos e água. Legislação na/da área. Lei 
12.651/2012 (Código Florestal Federal), Resoluções CONAMA 303/2002,0369/2006, 420/2009, 13/1990 e  Lei 
Complementar 140/2011, Parques e jardins, arborização urbana,  preservação de recursos naturais, restauração 
ambiental, bioma Pampa e Bioma Mata Atlântica, Licenciamento ambiental: conceitos jurídicos, normas e 
procedimentos. GPS: noções básicas de funcionamento e operação. 

 

 

 



Município de Canoas / RS 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão  

Concurso Público - Edital de Abertura nº 61/2015 
Aviso nº 03 – Retificação do Anexo IV  

 
2 

 

 

Realização: Fundação La Salle 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ANALISTA MUNICIPAL II - ENGENHEIRO QUÍMICO 
 

 
Conteúdos Programáticos:  

Princípios básicos de Engenharia Química. Relações de composição de misturas. Química. Gases, líquidos, 
sólidos e soluções. Propriedades físico-químicas. Métodos analíticos. Fenômenos de Transporte. Operações 
Unitárias. Processos de separação. Aplicações dos princípios ao projeto de equipamentos. Escoamento de 
fluidos e transferência de calor e massa. Equipamentos para transporte e armazenamento de fluidos e sólidos. 
Equipamentos para transferência de calor e massa. Termodinâmica. Leis da Termodinâmica. Equilíbrio de fases 
e diagramas de equilíbrio. Equilíbrio de reações químicas. Reatores Químicos. Cinética de reações. Reatores 
batelada e semi-batelada. Reatores contínuos de tanque agitado e tubular. Análise e projeto de Reatores 
químicos. Controle. Introdução aos sistemas de controle. Sistemas de primeira e segunda ordem. Resposta e 
Função de transferência. Controladores e malhas de controle. Estabilidade. Sensores e elementos finais de 
controle. Materiais. Materiais orgânicos, Materiais metálicos, Materiais cerâmicos, Materiais compostos. 
Segurança. Normas regulamentares, regulamentadoras e normas técnicas. Materiais perigosos e condições de 
risco. Segurança em processos. Segurança em sistemas elétricos. Resíduos. Caracterização da periculosidade 
(classes de resíduos, ensaios de lixiviação). Gerenciamento de resíduos sólidos industriais. Processos de 
tratamento e disposição final de resíduos. Minimização de resíduos. Incineração de resíduos. Qualidade 
ambiental. Risco industrial e ambiental. Caracterização geral de efluentes líquidos oriundos de processos 
industriais, sanitários e mineração. Padrões de emissão. Processos convencionais de tratamento de efluentes. 
Processos de tratamento de efluentes com ênfase em minimização e reciclagem. Geração e caracterização de 
emissões gasosas. Limites máximos de emissão. Processos de controle e tratamento de emissões. Processos 
de minimização de emissões. Processos de Reciclagem. Processo de licenciamento ambiental. Processos de 
tratamento de água. Processos de tratamento de efluentes líquidos. Tratamento e disposição final de lodos. 
Legislações de tratamento de água e pertinente à área, bem como suas atualizações. Resoluções CONAMA 
369/2006, 420/2009, 436/2011, 13/1990 e 237/1997, Lei Complementar 140/2011. Licenciamento ambiental: 
conceitos jurídicos, normas e procedimentos. GPS: noções básicas de funcionamento e operação.  
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ANALISTA MUNICIPAL II - GEÓLOGO 
 

 
Conteúdos Programáticos:  

Geologia estrutural. Mecânica das rochas. Métodos geofísicos e geoquímicos. Geoprocessamento (Fotogeologia, 
Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informação Geográfica). Geoposicionamento (Sistemas de 
Posicionamento Global). Cartografia. Geologia de engenharia. Hidrogeologia. Mineração. Geologia ambiental. 
Geomorfologia. Formas de relevo e padrões de drenagem. Estruturação do relevo em função da sua constituição 
mineralógica/litológica. Diferentes tipos de expressão gráfica das formas de relevo. Estruturas tectônicas: 
geometria, nomenclatura e classificação de fraturas, falhas, dobras, foliação e lineação; classificação de rochas 
de falha. Métodos de coleta e interpretação de dados estruturais. Mapas geológicos. Gamaespectrometria; 
magnetometria; gravimetria; métodos elétricos; método eletromagnético; métodos sísmicos; refração; 
sismoestratigrafia. Geologia na América do Sul e no Brasil. Panorama geológico mundial. Estruturação e 
evolução geotectônica da plataforma sulamericana. O embasamento e as coberturas sedimentares da plataforma 
sulamericana. Bacias sedimentares. Comparação entre as bacias sedimentares: história evolutiva, correlação e 
recursos minerais e energéticos associados aos sedimentos. As províncias geológicas sulamericanas e sua 
relação com bens minerais.  Lei 12.651/2012 (Código Florestal Federal), Resoluções CONAMA 
303/2002,0369/2006, 420/2009, 13/1990 e 237/1997, Lei Complementar 140/2011. Licenciamento ambiental: 
conceitos jurídicos, normas e procedimentos. GPS: noções básicas de funcionamento e operação.  
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ANALISTA MUNICIPAL II - ENGENHEIRO AMBIENTAL 
 

 
Conteúdos Programáticos:  

Planejamento ambiental de Territórios. Gestão Ambiental. Licenciamento Ambiental. Monitoramento e Avaliação 
da qualidade dos recursos naturais. Avaliação de Impactos Ambientais. Gestão de Resíduos Sólidos. Gestão de 
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Recursos Hídricos. Tratamento de águas residuais. Controle da poluição atmosférica. Sistemas de informação 
geográfica (SIG) para análise principal de meio físico. Licenciamento ambiental: conceitos jurídicos, normas e 
procedimentos. Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Legislação ambiental federal e 
estadual. Restauração e recuperação das Áreas de Preservação Permanentes e da Reserva Legal. Poluição e 
conservação dos recursos naturais. Tratamento de água de abastecimento para pequenas e grandes 
comunidades: coagulação/floculação, decantação, filtração, oxidação/desinfecção, aeração - tecnologias, 
dimensionamento e composição do tratamento em função da qualidade da água bruta. Qualidade da água. 
Importância do abastecimento de água. A água na transmissão de doenças. Qualidade, impurezas e 
características físicas, químicas e biológicas da água, padrões de potabilidade, controle da qualidade da água. 
Controle de poluição da água. Sistemas de tratamento esgotos sanitários. Sistemas de coleta de esgotos 
sanitários: traçado, materiais e equipamentos, dimensionamento, operação e manutenção. Tratamento coletivo e 
individual de esgotos domésticos: características dos esgotos, processos e grau de tratamento (tratamento 
preliminar, tratamento secundário e terciário), tratamento do lodo, reuso da água e disposição no solo. Potencial 
e limitações do reuso da água: utilização agrícola, reuso industrial e na aquicultura. Remoção de microrganismos 
transmissores de doenças e nutrientes. Tratamento de efluentes industriais: características dos efluentes e tipos 
de tratamento. Drenagem urbana: traçado, materiais, dimensionamento e manutenção. Normas técnicas e 
legislação ambiental: A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10). A Política Nacional de 
Saneamento Básico (Lei 11.455/04 Lei 11.445/07). Estudo de Impactos Ambientais (EIA). Relatórios de Impactos 
sobre o Meio Ambiente (RIMA). Decreto 42.159/2009. Resolução CONAMA 01, Resolução CONAMA 237. 
Resolução CONAMA 430. Resolução CONAMA 357. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS – Lei 
12.305/10), Resolução CONAMA 404, Resolução CONAMA 358.  NBR 7229/82, NBR 7229/93 versão corrigida 
1997- Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos e NBR 12.989/01. As normas, NBR 
09.648 (NB 566-Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário) NBR 09.649 ( NB 567-Projeto de redes 
coletoras de esgoto sanitário) NBR 12.209:2011 - Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de 
tratamento de esgotos sanitários. Classificação dos resíduos sólidos (NBR 10.004), Amostragem de resíduos 
sólidos (NBR 10.007), Armazenamento de resíduos sólidos perigosos e não perigosos (NBRs 12235 e 11174), 
Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação (NBR 13896), Apresentação 
de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos (NBR 8419). Controle e redução de ruídos; 
Controle da poluição atmosférica e seus parâmetros (Resolução CONAMA 03/1990); Identificação e recuperação 
de áreas contaminadas (NBR 15515/2007 Versão corrigida 2011 - Passivo ambiental em solo e água 
subterrânea); Recuperação de áreas degradadas.  Lei 12.651/2012 (Código Florestal Federal), Resoluções 
CONAMA 303/2002, 0369/2006, 420/2009, 13/1990 Lei Estadual 11.520/2000 e Lei Complementar 140/2011. 
GPS: noções básicas de funcionamento e operação.  
 

 
 
 
MUNICÍPIO DE CANOAS-RS, EM 12 DE MARÇO DE 2015. 

 
 
 

 
Jairo Jorge da Silva, 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 
E Cumpra-se 

_______________________ 
 

 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=78905

