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ANEXO V 

CONTEÚDO PARA A FASE TÉCNICA DA ENTREVISTA 

 

Função: Engenheiro  

Área Saneamento e Infraestrutura Urbana: Saneamento Integrado: Micro e Macrodrenagem e 

conciliação com soluções de fundo de vale; Tratamento de Fundo de Vale (canais, soluções de 

menor impacto ambiental e paisagístico);  

Hidráulica/Hidrologia - mecânica dos fluidos, drenagem pluvial, modelos hidráulicos e hidrológicos, 

barragens e drenos superficiais e profundos;  

Projetos de terraplanagem, geometria, pavimentação, drenagem - conceitos gerais e parâmetros de 

dimensionamento;  

Tecnologia dos materiais de construção civil - principais propriedades dos materiais, dosagem e 

controle tecnológico dos concretos, aços, cimento, aglomerantes e agregados;  

Tensão e deformação - solicitação axial (tração e compressão), solicitação por corte (cisalhamento), 

torção, flexão, flambagem, energia de deformação, estática, cinemática e dinâmica dos corpos 

rígidos;  

Conceitos básicos da análise estrutural - estruturas de concreto, estruturas de aço, ações e 

segurança das estruturas, cálculo e dimensionamento, identificação de sintomas e causas das 

patologias em estruturas, corrosão química e proteção;  

Urbanização e obras de arte especiais;  

Geotecnia: Fundamentos de geologia aplicada; Caracterização e classificação dos solos; Processo 

de dinâmica superficial; Prospecção geotécnica do subsolo; Riscos Geológicos; Compactação; 

Análise de Estabilidade de Taludes; Movimento de terra: aterro e desaterro; Proteção de encostas;  

Resíduos sólidos; Sistemas de Abastecimento de Água; Sistemas de Esgotamento Sanitário;  

Recuperação de áreas degradadas – estabilidade de taludes, drenagem, recomposição de solo e 

de vegetação;  

Elaboração de planilhas de quantitativos e custos; Elaboração de orçamentos de projetos e obras 

de edificações e de infraestrutura;  

Projetos complementares: especificação de materiais e serviços e dimensionamento básico; 

Execução de obras e projetos viários; Gestão de projetos e empreendimentos na área de 

infraestrutura;  

Noções gerais da Plataforma BIM; Licitação e Contratos Administrativos - Lei das Licitações e 

Contratos – Lei 14133/21, e Avaliação e Perícia em imóveis urbanos. 
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Função: Engenheiro Geotécnico 

Fundamentos de geologia aplicada, caracterização e classificação dos solos, processo de dinâmica 

superficial, prospecção geotécnica do subsolo, riscos geológicos, compactação, análise de 

estabilidade de taludes, movimento de terra – aterro e desaterro; proteção de encostas, drenagem, 

recomposição de solo e de vegetação. 

 

Função: Geólogo 

Instabilidades e situações de risco geológico e geotécnico,  

Agentes e indícios de instabilidades geológicas e geotécnicas, 

Geotecnia: Fundamentos de geologia aplicada; Caracterização e classificação dos solos; Processo 

de dinâmica superficial; Prospecção geotécnica do subsolo; Riscos Geológicos; Compactação; 

Análise de Estabilidade de Taludes; Movimento de terra: aterro e desaterro; Proteção de encostas,  

Avaliação geológica e ambiental para subsidiar emissão de laudos geológicos geotécnicos e para 

suporte de aprovação de projetos de regularização fundiária e licenciamento ambiental, 

Suporte, junto ao engenheiro, para definição de escopo de intervenções envolvendo contenção, 

estabilização de encostas e dispositivos de drenagem, recuperação e reconstrução de edificações 

e implantação de infraestrutura, 

Soluções e intervenções que visam a mitigação, erradicação e controle de risco geológico e 

geotécnico, 

Projetos de terraplanagem, geometria, drenagem - conceitos gerais e parâmetros de 

dimensionamento, 

Recuperação de áreas degradadas – estabilidade de taludes, drenagem, recomposição de solo e 

de vegetação. 

 

Função: Arquiteto  

Legislação Urbanística e Ambiental, aprovação e regularização de projetos em assentamentos de 

interesse social (parcelamento do solo, edificação e paisagismo),  

Processo de Licenciamento Urbanístico e Ambiental; Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Controle Ambiental (RCA), Plano de Controle 

Ambiental (PCA), 

Ações de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), Legislação de Reurb (Lei 13.465/17),  

Plano Diretor do Município de Belo Horizonte, desenho técnico de representações e convenções de 

plantas de projetos de áreas de interesse social.  

Gestão de projetos/empreendimentos na Área de Infraestrutura; Gestão da qualidade de 
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projetos/empreendimentos na Área de Infraestrutura; Gestão físico-financeira de 

projetos/empreendimentos na Área de Infraestrutura;  

Orçamentos de projetos e obras diversas (infraestrutura, saneamento, pavimentação, etc);  

Noções gerais da Plataforma BIM. Licitação e Contratos Administrativos - Lei das Licitações e 

Contratos – Lei 14133/21. 

 

Função: Analista Social  

Conhecimento da Política Municipal de Habitação, incluindo suas diretrizes, público elegível, 

principais programas e critérios de atendimento (Resolução LII do Conselho Municipal de Habitação, 

de 13/12/2018). 

 

Função: Analista de Administração e Finanças 

Orçamento e Contabilidade Pública; Processo Licitatório: Lei 8.666/1993 e Nova Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, Lei 14.133/2021; Licitação: conceito, finalidades, princípios, objeto, 

obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, modalidades, pregão eletrônico; Convênios e Contrato 

Administrativo: conceito, formalização, alteração, execução, inexecução e rescisão. Contabilidade 

pública e privada. Lei de Responsabilidade Fiscal 4320/64; Lei das Estatais 13.303/2016 e Lei das 

Sociedades Anônimas 6404/76. Decreto Municipal 10.710/2001. Contabilidade orçamentária e 

financeira, contabilidade patrimonial, balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração 

das variações patrimoniais. Controladoria e governança na gestão pública: Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101/2000. Matemática Financeira. Noções gerais de Licitação e Contratos 

Administrativos, Gestão de Processos de Negócios (Mapeamento de processos e Metodologia 

BPM) e Integridade Pública. 

 

Função: Analista de Recursos Humanos 

Funções e objetivos da administração de recursos humanos nas organizações. Diagnóstico e 

ambiente organizacional; Recrutamento e Seleção; Rotatividade de pessoal e absenteísmo; 

Treinamento e desenvolvimento; Avaliação de desempenho; Política de Remuneração e Benefícios. 

Plano de cargos, salários e carreira. Qualidade de vida no trabalho. Desenvolvimento 

organizacional. Gestão estratégica de pessoas. Clima e cultura organizacional. Noções de direito 

administrativo. Legislação Trabalhista e Previdenciária. 

 

Função: Contador 

Conceito, objetivos, usuários e classificações da contabilidade. Atribuições e responsabilidades dos 

profissionais da contabilidade. Fundamentos de contabilidade tributária e de legislação tributária. 

Fatos contábeis e alterações no patrimônio líquido. Regimes contábeis: caixa e competência. 
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Escrituração contábil em organizações públicas e privadas. Normas brasileiras de contabilidade 

aplicadas ao setor público (NBC T 16.1 a 16.10). Controle interno e controle externo na 

administração pública. Auditoria.  Sistemas de informações e escrituração contábeis. 

 

Função: Bacharel em Direito 

Conhecimentos de Direito Administrativo, notadamente as Leis números 14.133/2021 e 13.303/2016 

e Direito Urbanístico, Lei nº 13.465/2017, Lei Municipal nº 11.181/2019 e Resolução LII do Conselho 

Municipal de Habitação de Belo Horizonte. 

 

Função: Assistente Administrativo 

Português, noções de rotinas administrativas e atendimento ao público, noções gerais de direito 

administrativo, e noções de informática (pacote office). 

 

Função: Técnico de Segurança do Trabalho  

NR-1 (Disposições Gerais), NR-4 (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho), NR-5 (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), NR-7 (Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), 

NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-12 (Segurança no Trabalho em 

Máquinas e Equipamentos), NR-17 (Ergonomia), NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

na Indústria da Construção), NR-20 (Segurança e Saúde no Trabalho com inflamáveis e 

combustíveis), NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho), NR-33 

(Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados), NR-35 (Trabalho em Altura). 

 

  


