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ARQUITETO E URBANISTA 
 
 

PROGRAMA 
 
1. Conhecimentos referentes a licitações e contratos da Administração Pública, relativos ao planejamento, 
execução e fiscalização de obras e serviços de engenharia e arquitetura-urbanismo. 
 
2. Planejamento físico e desenvolvimento de projetos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 
 
3. Conhecimentos aplicáveis a projetos de edificações e campi universitários contemplando sistemas 
construtivos e estruturais, instalações elétricas, hidrossanitárias, telefonia, rede lógica, gases especiais, 
sistemas de proteção contra incêndios, sistemas de climatização, sistemas de proteção contra descargas 
atmosféricas; arquitetura de interiores; especificações de materiais e orçamentação. 
 
4. Projeto de arquitetura-urbanismo e paisagismo contemplando, sustentabilidade ambiental, acessibilidade, 
conforto ambiental, aspectos de segurança contra incêndios. 
 
5. Conhecimentos referentes à representação gráfica e técnica de projetos com utilização de sistemas CAD 
(desenho assistido por computador). 
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PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 
 
 
a) Graus acadêmicos até o máximo de 3,0 pontos 
Graduação a partir do segundo título 
- na área do concurso – 0,15 ponto 
- fora da área do concurso – 0,1 ponto 

 
até 0,15 ponto 

Cursos de Especialização 
- na área do concurso – 0,60 ponto 
- fora da área do concurso – 0,20 ponto 

 
até 0,60 ponto 

Cursos de Mestrado 
- na área do concurso – 0,75 ponto 
- fora da área do concurso – 0,25 ponto 

 
até 0,75 ponto 

Cursos de Doutorado 
- na área do concurso – 1,50 pontos 
- fora da área do concurso – 1,0 ponto 

 
até 1,50 pontos 

 
b) Experiência profissional na área do concurso, até o máximo de 4,0 pontos 
Experiência técnica 
0,5 ponto por ano até 3,0 pontos 

Experiência administrativa em cargos ou funções de chefia 
0,1 ponto por ano 

 
até 0,8 ponto 

Estágios não-curriculares 
0,1 ponto por ano até 0,2 ponto 

 
 

c) Atividades técnico-científicas na área do concurso, até o máximo de 3,0 pontos 
Participação em jornadas, seminários, congressos e similares, nos 
últimos cinco anos 
0,1 ponto por participação 

 
até 0,2 ponto 

Apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas ou 
similares, nos últimos cinco anos 
0,2 ponto por trabalho apresentado 

 
até 1,2 pontos 

Publicação de nível científico, exceto tese de mestrado e doutorado, nos 
últimos cinco anos 
0,3 ponto por publicação  

 
até 1,2 pontos 

Premiação técnico-científica, nos últimos cinco anos 
0,1 ponto por premiação até 0,2 ponto 

Atividades de extensão, nos últimos cinco anos 
0,1 ponto por atividade até 0,2 ponto 

 
 
 
 


