PORTARIA CONJUNTA SAD/SEE Nº 141, DE 11/12/2009
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, tendo em vista a necessidade de proceder a ajustes na Portaria
Conjunta SAD/SEE nº 135, de 30/11/2009,
RESOLVEM:
I. Determinar que o edital da seleção pública simplificada destinada à contratação temporária de profissionais que atuarão na Educação Profissional e
Tecnológica, constante no Anexo Único da Portaria Conjunta SAD/SEE nº 135, de 30/11/2009, passa a vigorar com as seguintes modificações:
"1.3. O processo seletivo regido por este Edital visa à contratação temporária de 541 (quinhentos e quarenta e um) profissionais de nível médio e superior,
sendo 16 (dezesseis) vagas para Coordenadores de Integração Escola-Empresa, 46 (quarenta e seis) para Coordenadores de Cursos Técnicos, 02 (dois) para
Coordenadores de Educação à Distância, 38 (trinta e oito) para Assistentes de Laboratório Profissional, 29 (vinte e nove) para Assistentes de Laboratórios de
Informática, 386 (trezentos e oitenta e seis) para Professores de Educação Profissional, 21 (vinte e um) para Analistas de Obras e 03 (três) para Analistas de
Projeto, observadas as distribuições de vagas/lotação apresentadas no Apêndice I deste Edital.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR (Coordenador de Integração Escola Empresa, Coordenador de Educação a Distância, Coordenador de Curso Técnico,
Professor de Ensino Profissional, Analista de Obras e Analista de Projetos )
b) Segunda Parte - Conhecimentos Específicos:
Professor – Design e Comunicação Visual
A Historia da Arte: Arte na Pré-história, Arte na Idade Antiga, Arte na Idade Média, Arte na Idade Moderna, Arte no Brasil Colônia. Movimentos da
vanguarda européia: Impressionismo, Expressionismo, Cubismo, Abstracionismo, Surrealismo e Dadaísmo. Modernismo Brasileiro. Finalidades Sociais da
Arte: arte Engajada e arte Popular. Arte Contemporânea; o multiculturalismo e o inter-culturalismo na arte. Desenho técnico, desenho geométrico, desenho
projetivo, desenho em perspectiva Isométrica, desenho em perspectiva cavaleira, desenho da observação. Fundamentos da linguagem visual: linha do
horizonte, pontos de fugas, luz e sombra, enquadramento, texturas, proporção, profundidade, desenvolvimento da observação, percepção e apreensão por
meio do desenho. A representação: formas e estruturas básicas. Composição, desenho de observação e de memória. Percepção das formas. Utilização de
materiais e técnicas de desenho e de representação gráfica. Projeto de Ambientação; projeto e desenho de mobiliário. Representação gráfica, técnica e
detalhamento dos elementos que compõe um projeto de ambientação. Montagem de estandes, vitrines, comunicação visual e marketing em ambientes
comerciais. Noções técnicas de antropometria, luminotécnica, marcenaria, cor e revestimentos na decoração de ambientes comerciais. Materiais de
revestimento e acabamento para ambiente. Tecnologia e processos de produção. Noções de custo, planilhas decustos e orçamentos. Estilos de mobiliário;
Legislação e convenções de representação. Função dos diversos materiais de revestimento na ambientação. Principais materiais e suas aplicações.
Revestimentos de pisos, revestimentos de parede, revestimento de teto. Cor no ambiente. Tratamentos das superfícies: tintas, tecidos, papel de parede.
Iluminação (tipos e aplicações). Estilos básicos em decoração; Aplicação dos materiais adequados a cada estilo. Ecodesign: o design e a permacultura.
Reciclagem. Sistema-Produto. Re-design do produto. Tecnologia e Design: software Corel Draw (versão 12) - comandos básicos, História das artes Gráficas
e do Desing. Layout, arte final e plantas técnicas. Fundamentos da pré-impressão: reticulagem, resolução, encaixe de cores e ganho de ponto, provas de cor,
maquinário. Impressão, impressoras, máquinas de embalar e acabamento. Processo e sistemas de impressão planográficos, relevográficos, encavográficos,
permeográficos e digitais. Insumos: arte final, fotolito, CTP, cilindro, clichê, filme de recorte e tela. Maquinas de embalar e acabamento planas e contínuas,
manuais e automáticas. Acabamentos gráficos e editoriais.
Professor – Projetos e Tecnologia da Construção
Ciclo hidrológico. Água subterrânea. Barragens e reservatórios. Hidrometria. Projetos de condutos forçados e de condutos livres. Drenagem urbana. Aspectos
econômicos no aproveitamento dos recursos hídricos. Sistemas de abastecimento e tratamento d’água. Sistemas de esgotos sanitários e tratamento. Solos –
Classificação e propriedades. Fundações superficiais e profundas. Impermeabilização. Restauração de estruturas em elementos de concreto armado.
Alvenaria: qualidade e defeitos. Revestimento de pisos e paredes, traços mais usados. Cobertas: tipos e materiais. Instalações: elétricas, hidrosanitárias,
contra incêndio e telefônica. Organização de obras. Orçamento e cronograma. Canteiro de obras. Controle de qualidade na construção civil. Normas e
métodos. Topografia, Planimetria e Altimetria. Informática aplicada a edificações (Auto-Cad).
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