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– Visão cromática: indispensável identificar as cores vermelha, amarela e verde.
•
Capacidade Auditiva:
– Rebaixamento auditivo unilateral ou bilateral não pode ser superior a 20db,
abaixo do normal – entre 500/4000 Hz;
•
Não ter deficiência ósteo-muscular;
•
Identificação de substâncias psicoativas: Negativo para: tetrahidrocanabinol, cocaína/ benzoileogonina, álcool etílico (\< 49,9mg/dl de etanol), metanfetamina, anfetamina, ecstasy.
Metodologia: coleta de urina com prova e contraprova.
Caso positivo, candidato Inabilitado.
•
Outras alterações nos exames complementares ou no exame clínico realizado pelo médico do trabalho, bem como patologias pré-existentes que
possam constituir condição temerária para o exercício da função.
7.4.2
Maquinista
•
Índice de Massa Corpórea (IMC) e Circunferência Abdominal:
– IMC no máximo até 29.9 (pré-obeso);
– Circunferência Abdominal (homem \< ou = a 94cm e mulher \< ou = a 84cm).
Observação: – IMC alterado e Circunferência Abdominal normal, candidato habilitado.
– IMC normal e Circunferência Abdominal alterada, candidato habilitado.
– IMC alterado e Circunferência Abdominal alterada, candidato inabilitado.
•
Medidas antropométricas: compatíveis àquelas que mantenham
aspectos ergonômicos para atividades dentro das cabines dos trens, assim,
considerar medidas entre 1,60 e 2,00m de altura.
•
Capacidade Visual:
– Acuidade visual mínima = 0.66(20/30) (Tabela de Snellen) em ambos os olhos,
com a melhor correção óptica.
– Fundoscopia normal.
– Teste de Titmus \< 200seg.
– Motricidade ocular normal.
– Tonometria normal.
– Ausência de ceratocone ou retinopatias.
– Visão cromática: indispensável identificar as cores vermelha, amarela e verde.
•
Capacidade Auditiva: rebaixamento auditivo unilateral ou bilateral neurosensorial isolado não superior a 15 dB abaixo do normal. Entre
500/4000Hz.
•
Não ter deficiência ósteo-muscular;
•
Identificação de substâncias psicoativas: Negativo para: tetrahidrocanabinol, cocaína/benzoileogonina, álcool etílico (\< 49,9mg/dl de etanol), metanfetamina, anfetamina, ecstasy.
Metodologia: – coleta de urina com prova e contraprova.
Caso positivo, candidato Inabilitado.
•
Outras alterações nos exames complementares ou no exame clínico realizado pelo médico do trabalho, bem como patologias pré-existentes que
possam constituir condição temerária para o exercício da função.
7.5
Esta etapa tem caráter eliminatório;
7.6
Não caberá recurso em relação a esta fase.
8.
DA ADMISSÃO
8.1.
A admissão ocorrerá mediante apresentação dos documentos exigidos no Quadro 2.
8.2.
O candidato convocado que, por qualquer motivo, não consolidar
o processo de admissão no prazo designado pela Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos - CPTM não mais será admitido. Sua vaga será oferecida ao
candidato subsequente e será desconsiderada a sua participação no Concurso
para todos os efeitos.
9.
DOS RESULTADOS E RECURSOS
9.1.
Dos Resultados
9.1.1
O Gabarito Oficial da Prova de Conhecimentos Teóricos será divulgado pelos meios apontados no item 3 deste Edital, a partir do dia 28/05/2014.
9.1.2
O resultado da Prova de Conhecimentos Teóricos, a Classificação
Final e os resultados das demais etapas deste Concurso serão divulgados pelos
meios apontados no item 3 deste Edital.
9.2
Dos Recursos
9.2.1
Os candidatos poderão interpor recursos nas fases da Divulgação
das Inscrições, da Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova de Conhecimentos Teóricos, do Resultado Final e da Avaliação de Perfil Profissional, no prazo
de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia subsequente à data de divulgação dos
resultados de cada uma das respectivas fases, conforme item 3 deste Edital.
9.2.2
Os recursos deverão ser dirigidos à empresa CAIP/USCS e enviados
para Universidade Municipal de São Caetano do Sul – Coordenadoria de Apoio
a Instituições Públicas – CAIP/USCS, Avenida Goiás, 3.400 – Bairro Barcelona –
São Caetano do Sul – CEP: 09550-051, contendo nome completo e número de
inscrição do candidato, número do Edital do Concurso, nome do cargo a que
está concorrendo, nome da etapa, prova, especificação das questões objeto do
recurso, com exposição de motivos e fundamentação circunstanciada conforme modelo constante do Anexo I deste Edital. Os recursos devem ser entregues pessoalmente ou por procurador devidamente nomeado ou postados via
SEDEX ou Carta Registrada, dentro do prazo estipulado no subitem 10.2.1 do
presente edital.
9.2.3
Os recursos deverão ser apresentados na CAIP / USCS dentro do
prazo estabelecido no subitem 10.2.1 do presente edital. Os recursos postados
via SEDEX ou Carta Registrada fora do prazo estabelecido ou aqueles enviados
por carta simples ou outros meios não previstos no presente edital serão considerados improcedentes, independente de seu conteúdo.
9.2.4
A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será
feita mediante protocolo emitido pela CAIP/USCS em caso de entrega pessoal
e através dos comprovantes emitidos pelos correios nos casos de envio por
SEDEX ou Carta Registrada.
9.2.5
No caso de recursos enviados via SEDEX ou Carta Registrada, a
CAIP/USCS não se responsabiliza pelo conteúdo do envelope, podendo apenas
confirmar o recebimento ou não do documento e não a sua quantidade, qualidade ou veracidade.
9.2.6
Admitir-se-á um único Recurso para cada candidato e para cada
evento, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
9.2.6.1
Na hipótese de apresentação de mais de um recurso por evento
será avaliado apenas o primeiro recurso recebido na CAIP/USCS.
9.2.7
Não serão aceitos recursos enviados por qualquer outro meio que
não o previsto neste Edital.
9.2.8
Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos
aqui estabelecidos.
9.2.9
Após o julgamento dos recursos sobre o gabarito das questões da
Prova de Conhecimentos Teóricos, os pontos correspondentes às questões
eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente.
9.2.10
Eventuais alterações de gabarito, após análise de recursos, serão
divulgadas conforme item 3 deste Edital.
9.2.11
A Comissão Examinadora da CAIP/USCS é a última instância para
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
9.2.12
No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo
candidato para uma nota/classificação superior ou inferior ou ainda poderá
ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida
para habilitação.
9.2.13
A CPTM e a CAIP/USCS não avaliarão eventuais Recursos recebidos fora do prazo estipulado no subitem 9.2.1 do edital, mesmo que tenham
sido postados Via Sedex ou Carta Registrada dentro do mencionado prazo. Do
mesmo modo, a CPTM e a CAIP/USCS não se responsabilizam pelo eventual
extravio dos Recursos postados dentro do prazo.
10.
DA CLASSIFICAÇÃO
10.1
Serão classificados os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos Teóricos, em conformidade com o item 6.1. A classificação observará à
ordem numérica decrescente a pontuação individualmente alcançada na Prova
de Conhecimentos Teóricos, atribuindo-se o primeiro lugar ao candidato que
obtiver a maior pontuação, e assim sucessivamente. Serão aplicados os critérios de desempate, conforme item 11 deste Edital.
11.
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
11.1
Em caso de igualdade na pontuação da Prova de Conhecimentos
Teóricos, após observância do Parágrafo Único do Artigo 27 da Lei no 10.741/03
(Lei do Idoso), o desempate se dará adotando-se os critérios abaixo, pela ordem
e na sequência apresentada, obtendo melhor classificação o candidato que:
a)
obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos, quando houver;
b)
obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
c)
obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
d)
obtiver maior pontuação nas questões de Inglês, quando houver;
11.2
Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará por meio de sorteio. A realização
do sorteio será em data, horário e local a serem divulgados pelos meios estabelecidos no item 3 deste Edital.
12
DO PROVIMENTO DAS VAGAS
12.1
O provimento das vagas obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
12.2
O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço
junto à empresa CAIP/USCS, localizada no endereço Universidade Municipal de
São Caetano do Sul – Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas – CAIP/
USCS, Avenida Goiás, 3.400 – Bairro Barcelona – São Caetano do Sul – CEP:
09550-051. A atualização somente será aceita mediante comunicação escrita
para o endereço acima ou através do e-mail: www.caipimes.com.br com confirmação de recebimento.
12.3
Fica comunicado ao candidato classificado que a sua admissão só
lhe será atribuída se atender às exigências que seguem:
a)
ter sido aprovado no presente concurso;
b)
ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e 70.436/72 e da Constituição Federal, § 1º do Art. 12;
c)
estar quite com as obrigações eleitorais; apresentando o último
comprovante de votação ou a Certidão da Justiça Eleitoral;
d)
estar quite com as obrigações militares, para os candidatos de sexo
masculino;
e)
comprovar todos os pré-requisitos exigidos;
continua
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f)
ser considerado qualificado na Avaliação Médica;
g)
apresentar documento pessoal de Identidade e Cadastro de Pessoa
Física da Receita Federal – CPF;
h)
apresentar certidão negativa de antecedentes criminais;
i)
poder assumir atividades em qualquer local da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos – CPTM para as quais for designado;
j)
não ter sido demitido por justa causa pela Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos – CPTM e não ter sido desligado pelo Programa de Demissão Voluntária – PDV desta empresa;
k)
apresentar declaração de que não detém vínculo empregatício com
outro órgão ou empresa pública, em atendimento ao disposto no artigo 37 e 38
da Constituição Federal e Decreto 99.210 de 16/04/1990.
13
DA HOMOLOGAÇÃO E DA VALIDADE DO CONCURSO
13.1
O resultado final será divulgado depois de decorridos os prazos
para interposição de recursos e será homologado pela Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos – CPTM, por meio de aviso, conforme estabelecido no
item 3 deste edital, contendo os nomes dos candidatos classificados, obedecendo à estrita ordem de classificação.
13.2
A validade deste concurso será de 02 (dois) anos, a contar da data
da publicação deste Edital de Abertura de Inscrições, no Diário Oficial do Estado – DOE, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.
14
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e CAIP/
USCS não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ ou alimentação dos candidatos, durante a realização das etapas deste
concurso público.
14.2
O candidato que fizer inexatas ou falsas declarações ao se inscrever,
ou que não possa comprovar todas as condições arroladas neste Edital, terá
sua inscrição cancelada e será anulado todo o ato dela decorrente, mesmo que
tenha sido aprovado nas provas e avaliações, ou mesmo tenha sido admitido.
14.3
O candidato não deve estar incompatibilizado com a investidura no
cargo, inclusive em razão de demissão por atos de improbidade, comprovados
por meio de sindicância e/ ou Inquérito Administrativo, na forma da Lei.
14.4
O candidato aprovado será convocado na medida das necessidades
de pessoal da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, dentro do
prazo de validade do concurso.
14.5
A aprovação do candidato neste Concurso Público não implicará a
obrigatoriedade de sua admissão.
14.6
Por justo motivo, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
– CPTM, a realização de 01 (uma) ou mais provas do presente concurso poderá
ser adiada, sem a necessidade de prévio aviso, devendo, no entanto, ser comunicado aos candidatos por novo Edital ou por comunicação direta, as novas
datas em que se realizarão as provas.
14.7
Todas as demais informações sobre o presente Concurso serão divulgadas conforme o disposto no item 3 deste Edital, cabendo ao candidato a
responsabilidade de manter-se informado.
14.8
Os casos omissos a este Edital, pertinentes à realização do Concurso Público nº 001/2014, serão esclarecidos e resolvidos pela CAIP/USCS em
conjunto com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.
14.9
O Foro da cidade de São Paulo é competente para dirimir qualquer
questão relacionada ao Concurso Público de que trata este Edital.
15
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São Paulo, 08 de abril de 2014.
ORIGINAL ASSINADO POR
MARIO MANUEL SEABRA RODRIGUES BANDEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM
ANEXO I - FORMULÁRIO DE PROTOCOLO DE RECURSO
À
UNIVERSIDADE SÃO CAETANO DO SUL / USCS
CONCURSO PÚBLICO NO 001/2014

- PUBLICADO EM:

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________
CARGO: ___________________________________________________ Nº de INSCRIÇÃO:_____________

TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso)

Contra Indeferimento de Inscrição
Contra Gabarito da Prova Objetiva
Contra Resultado da Prova Objetiva

Ref. Prova Objetiva
Nº da questão: ________________
Gabarito Oficial: _______________

Contra o Resultado da Avaliação de Perfil
Contra o Resultado da Avaliação De Pré-Requisitos

Justificativa do candidato - Razões do Recurso - Fundamentação
Digitar ou Datilografar e entregar este formulário em 02 (duas) vias, uma via será devolvida como protocolo.

Data: ____/____/____

______________________________
Assinatura do candidato

Data: ___/___/____

Horário: _________

_____________________________________
Assinatura do Responsável p/Recebimento

ANEXO II – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
A Prova de Conhecimentos Teóricos abrangerá os Conteúdos Programáticos
constantes deste Edital, conforme segue:
A)
Para os cargos de Ensino Fundamental (OPERADOR DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS I, PINTOR, SERRALHEIRO, CALDEIREIRO)
PORTUGUÊS: 1. Ortografia Oficial. 2. Acentuação Gráfica. 3. Morfologia: a)
substantivos e adjetivos (identificação e flexão); b) verbos regulares-tempos
simples; c) pronomes pessoais (inclusive os de tratamento), possessivos. 4.
Sintaxe: a) Sujeito simples, composto, elíptico, indeterminado; b) Predicado
– verbal e nominal. 5. Sinal Indicativo de Crase. 6. Recursos de Coesão e
Coerência Textuais: a) uso de conectores; b) concordância verbal; c) concordância nominal; d) regência verbal; e) regência nominal; f) significação
contextual de palavras e expressões. Ênfase em questões de compreensão
de texto.
MATEMÁTICA: Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais: operação e problemas. Razão, proporção e números proporcionais. Medidas de
comprimento, superfície, volume e massa. Medida de tempo. Sistema monetário brasileiro (dinheiro).
Questões Situacionais que simulam a rotina do trabalho diário.
B)
Para os cargos de Ensino Médio (AGENTE DE SEGURANÇA OPERACIONAL I, AGENTE DE RELACIONAMENTO E MAQUINISTA)
PORTUGUÊS: 1. Ortografia Oficial. 2. Acentuação Gráfica. 3. Morfologia: a)
substantivos e adjetivos (identificação e flexão); b) verbos regulares e irregulares – emprego dos tempos e modos verbais; pronomes pessoais (inclusive os
de tratamento), possessivos, demonstrativos e relativos; 4. Sintaxe: a)Processos de coordenação e de subordinação; b)Relação sintática entre as palavras e
expressões; 5. Emprego do Sinal Indicativo de Crase; 6. Recursos de Coesão e
Coerência Textuais: a) emprego dos sinais de pontuação; b) uso de conectores;
c) concordância verbal; d) concordância nominal; e) regência verbal; f) regência
nominal; g) significação contextual de palavras e expressões. 7. Compreensão
e Interpretação de texto
MATEMÁTICA: Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e problemas. Equações de 1o e 2o graus e sistemas: resolução de problemas. Razão e proporção e números proporcionais. Regra de três simples
e composta. Porcentagem e juro simples e composto. Teoria dos conjuntos.
Probabilidade. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Medida
de tempo. Sistema monetário brasileiro.
C)
Para os cargos de Ensino Superior (ANALISTA DE PLANEJAMENTO
E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL JR, ANALISTA DE PLANEJAMENTO e
GESTÃO JR, ANALISTA DE PLANEJAMENTO JR, ASSISTENTE SOCIAL, ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO JR e MÉDICO DO TRABALHO)
PORTUGUÊS: 1. Ortografia Oficial. 2. Acentuação Gráfica. 3. Morfologia: a)
substantivos e adjetivos (identificação e flexão); b) verbos regulares e irregulares – emprego dos tempos e modos verbais; pronomes pessoais (inclusive os
de tratamento), possessivos, demonstrativos e relativos; 4. Sintaxe: a)Processos de coordenação e de subordinação; b)Relação sintática entre as palavras e
expressões; 5. Emprego do Sinal Indicativo de Crase; 6. Recursos de Coesão e
Coerência Textuais: a) emprego dos sinais de pontuação; b) uso de conectores;
c) concordância verbal; d) concordância nominal; e) regência verbal; f) regência
nominal; g) significação contextual de palavras e expressões. 7. Compreensão
e Interpretação de texto.
MATEMÁTICA: Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e problemas. Equações de 1o e 2o graus e sistemas: resolução de problemas. Razão e proporção e números proporcionais. Regra de três simples
e composta. Porcentagem e juro simples e composto. Teoria dos conjuntos.
Probabilidade. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa. Medida
de tempo. Sistema monetário brasileiro. Gráficos Estatísticos.
Raciocínio Lógico.
INGLÊS: Competência para entender e interpretar textos redigidos em inglês de
nível intermediário e técnico.
continua

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
A)
ANALISTA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL JR (Engenharia Civil), ANALISTA DE PLANEJAMENTO JR (Engenharia
Civil)
•
Engenharia Civil: Matemática - Cálculo Diferencial e Integral, Geometria Analítica, Álgebra Linear, Cálculo Numérico. Física – Forças, Movimento,
Leis de Newton, Trabalho, Calor, Energia e Potência, Ótica, Luz, Ondas, Eletromagnetismo. Materiais de Construção Civil – Tipos, Propriedades, Aplicações.
Análise Estrutural – Estática, Vínculos, Cargas, Reações, Solicitações, Flexões,
Tensões, Cisalhamento, Deformações, Flambagem. Mecânica dos Solos – Propriedades Físicas e Mecânicas dos Solos. Geologia – Rochas, Solos. Hidráulica
– Hidrostática, Hidrodinâmica, Vazão, Dutos, Encanamentos, Bombas. Topografia – Nivelamento, Levantamento Topográfico, Planimetria, Altimetria, Cálculos
Topométricos. Instalações Hidrosanitárias – Projeto, Execução, Abastecimento
de Água, Esgoto, Combate a Incêndio. Fundações – Blocos, Sapatas, Tubulões,
Estacas. Planejamento de Construções – Documentação, Projetos, Orçamento,
Custos, Análise de Custos Benefício, Planejamento de Obra, Cronograma. Patologia das Construções – Patologia em Estruturas, Revestimentos, Telhados,
Forros e Pisos.
B)
ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JR (Administração e
Economia)
•
Administração de Empresas: Administração de Recursos Humanos: O Sistema de RH: conceito e objetivos. Recursos Humanos como Função
Renovada. Administração dos Cargos. Padronização de Cargos. Atribuições e
Requisitos para o Cargo. Fatores de Avaliação de Cargos. Manual de Avaliação. Metodologias de Ponderação dos Fatores de Avaliação. Pesquisa Salarial:
conceito e importância. Fases da Pesquisa Salarial e Tabulação dos Resultados. Avaliação de cargos: conceito e métodos qualitativos e quantitativos.
Recrutamento de RH: conceito e execução. Etapas do Processo de Recrutamento. Perfil dos Recursos Humanos Necessários. Previsão de Recursos Humanos. Fontes de Recrutamento. Processos de Seleção: conceito. Ficha Profissiográfica. Testes de Seleção: conceito e espécies. Entrevista de Seleção:
objetivos e tipos de entrevistas. Treinamento de RH: conceito, importância e
objetivos. Levantamento das Necessidades de Treinamento. Planejamento e
Organização do Treinamento. Métodos e Técnicas de Treinamento. Avaliação
do Treinamento. Planejamento de Carreira: conceito e objetivos. Avaliação de
Desempenho: conceito e objetivos. Padrões de Desempenho: conceito. Métodos de Avaliação de Desempenho. A Entrevista na Avaliação de Desempenho.
Desenvolvimento Organizacional: conceito e princípios. Programa de Desenvolvimento Organizacional: importância e técnicas. Planejamento Estratégico: conceito e importância. Produtividade e Qualidade no Trabalho. Controle
Total da Qualidade. Técnicas de Auxílio ao TQC. Administração Financeira e
Orçamentária: Finanças Públicas: conceitos e objetivos. Crescimento das Despesas Públicas: teorias e fatores determinantes. Bens Públicos, Semipúblicos
e Privados. Evolução da Estrutura Tributária. Federalismo Fiscal e Descentralização Administrativa. Orçamento Empresarial: Aspectos Gerais do Processo
Orçamentário; Orçamento Operacional; Orçamento de Investimentos; Orçamento de Caixa; Demonstrações Contábeis Projetadas; Análise do Orçamento
Integrado. Matemática Financeira: Porcentagem Juros Simples; Descontos
Simples; Juros Compostos; Descontos Compostos; Estudo de Taxas; Inflação;
Equivalência de Capitais; Rendas Certas (Antecipada, Postecipada, Diferida,
Perpétua, etc.) Empréstimos, Leasing e outras modalidades de financiamentos; Planos de Amortização (Tabela Price, SAC, SAA, SACRE e outros); Análise
de Investimentos: Taxa Interna de Retorno e Valor Presente Líquido. Tributação: princípios fundamentais e efeitos. Categorias de Tributos. Imposto sobre
a Renda: princípios teóricos. Imposto Geral e Parcial. Progressividade Nominal e Efetiva. Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Influência do Resultado das
Empresas sobre a Arrecadação. Organização e Métodos: Natureza da Função
de O&M. Planejamento: conceito e técnicas. Redes PERT/CPM. Gráficos de
Gantt. Cronograma. Curva “S”. Gráficos e sua importância. Organograma:
conceito, tipos de organogramas e utilização. Gráficos de Fluxo: conceito e
finalidade. Simbologia Básica dos Fluxogramas. Estrutura Organizacional: linear, funcional, mista, comissional, matricial. Departamentalização: conceito
e critérios. Centralização e Descentralização: conceitos, vantagens e desvantagens. Processo Organizador: conceito e fases. Análise Funcional e Estrutural:
conceitos. Formulários: conceito, importância e características. Elaboração e
Implantação de Formulários. Manuais: importância e finalidade. Classificação
dos Manuais. Análise de Layout: conceito e objetivos. Layout Burocrático:
características. Custos Operacionais Fixos e Variáveis. Análise do Ponto de
Equilíbrio. Layout e Projeto do Sistema Produtivo. Administração de Materiais: conceito e finalidade. Controle da Qualidade: conceito e importância.
Círculos de Controle da Qualidade. Processo de Melhoria Contínua. Tempo
de Meia-Vida. TQC: definição e objetivos. Fases do TQC. Áreas de Atuação
do TQC. Custos da Qualidade. Avaliação e Controle de Materiais Comprados
e Produtos Acabados. Confiabilidade. Sistema de Informações. Qualidade de
Vida e Trabalho. Zero Defeito. Avaliação de Novos Projetos. Contato com o
Campo. Passos para Implantação do TQC. Manual da Qualidade: conceito e
objetivos.
•
Economia: Política Macroeconômica: Políticas fiscal, monetária,
tributária, gastos públicos, cambial, comercial e de rendas. Crescimento e
conflitos entre objetivos econômicos. Mercados de bens e serviços. Problemas econômicos fundamentais: Curva de transformação. Custo de oportunidade. Fluxos reais e fluxos monetários de uma economia de mercado.
Bens e fatores de produção. Evolução do pensamento econômico: Adam
Smith, David Ricardo, John Stuar Mill, Jean Baptiste Say, Thomas Malthus,
Alfred Marshall, John Maynard Keynes, Karl Marx. A economia e o pensamento econômico no mundo atual. Demanda, oferta e equilíbrio de mercado: Utilidade total e utilidade marginal. Demanda, Oferta e equilíbrio de
mercado. Interferência do governo no equilíbrio de mercado. Elasticidade.
Teoria da produção: Análise de curto e longo prazos. Lei dos rendimentos
decrescentes. Custos totais de produção. Custos médios e marginais. Diferenças entre a visão econômica e a visão contábil financeira dos custos
de produção. Maximização dos lucros. Estrutura de mercado: ocorrência
pura ou perfeita. Monopólio. Oligopólio. Concorrências monopolistas.
Estruturas do mercado defatores de produção. Sistemas de contas nacionais: Agregados macroeconômicos. Produto, despesa, renda, poupança e
investimento agregado. Receita fiscal e gastos do governo. Renda nacional
a custo de fatores e produto nacional a preços de mercado. Renda pessoal disponível. Produto interno bruto nominal, monetário e real. Carga
tributária bruta e líquida. Deflação. Números índices: Índices de preços.
Principais índices que acompanham os preços. Interpretação de uma série
de um número índice. Instrumentos de política monetária: Oferta de moeda
pelos bancos comerciais. O multiplicador monetário. Multiplicador da base
monetária. Demanda de moeda. O papel das taxas de juros. Taxa de juros
nominal e taxa de juros real. Moeda, nível de atividade e inflação. Oferta
monetária e o processo inflacionário. Eficácia das políticas monetária e fiscal. Sistema financeiro. Inflação: Inflação de demanda. Inflação de custos.
Efeitos provocados por taxas elevadas de inflação. A política econômico
brasileira de combate à inflação. O crescimento da participação do setor
público na atividade econômica: As funções econômicas do setor público.
Princípio da capacidade de pagamento. Déficit público: conceitos e formas
de financiamento. Aspectos institucionais do orçamento público. Princípios orçamentários. Orçamento público no Brasil. Administração Financeira e Orçamentária. Mercado financeiro e de capitais: Visão geral dos tipos
de instituições financeiras. Banco Central, COPOM, Conselho Monetário
Nacional. Mercado de capitais, principais títulos, bolsa de valores. Mercado de moedas. Demonstrações financeiras: demonstrações contábeis e
financeiras básicas. Depreciação, vida útil de um ativo, métodos de depreciação. Fluxo de caixa, demonstrativo de fontes e usos de fundos. Índices
financeiros, utilização e interpretação. Valor do dinheiro no tempo: Juros
simples, juros compostos, taxas equivalentes, taxa nominal e taxa efetiva,
valor futuro de uma anuidade, valor presente de uma anuidade. Fundamento das taxas de juros. Fluxo de caixa e orçamento de capital: Processo
de decisão de orçamento de capital. Fluxo de caixa, principais componentes, entradas de caixa operacionais. Técnicas de análise de orçamento de
capital, período de Payback, valor presente líquido (VPL), taxa interna de
retorno (TIR), comparação entre as técnicas do VPL e TIR. Projetos com
vidas desiguais. Finanças públicas: Conceitos e objetivos, orçamento público, receitas e despesas, gastos públicos. Contabilidade Geral Demonstrativos contábeis: Conceitos gerais, estrutura das contas contábeis, ativo,
passivo, patrimônio líquido, demonstrativo de resultado, demonstrativo de
origem e aplicação. Processo de escrituração, método das partidas dobradas. Análise de demonstrações contábeis.
C)
ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO JR.
•
Engenheiro de Manutenção Jr. – Modalidade Civil: Conhecimentos Específicos: Matemática - Cálculo Diferencial e Integral, Geometria
Analítica, Álgebra Linear, Cálculo Numérico. Física – Forças, Movimento,
Leis de Newton, Trabalho, Calor, Energia e Potência, Ótica, Luz, Ondas,
Eletromagnetismo. Materiais de Construção Civil – Tipos, Propriedades,
Aplicações. Análise Estrutural – Estática, Vínculos, Cargas, Reações, Solicitações, Flexões, Tensões, Cisalhamento, Deformações, Flambagem. Mecânica dos Solos – Propriedades Físicas e Mecânicas dos Solos. Geologia
– Rochas, Solos. Hidráulica – Hidrostática, Hidrodinâmica, Vazão, Dutos,
Encanamentos, Bombas. Topografia – Nivelamento, Levantamento Topográfico, Planimetria, Altimetria, Cálculos Topométricos. Instalações Hidrosanitárias – Projeto, Execução, Abastecimento de Água, Esgoto, Combate
a Incêndio. Fundações – Blocos, Sapatas, Tubulões, Estacas. Planejamento
de Construções – Documentação, Projetos, Orçamento, Custos, Análise
de Custos Benefício, Planejamento de Obra, Cronograma. Patologia das
Construções – Patologia em Estruturas, Revestimentos, Telhados, Forros e
Pisos.
•
Engenheiro de Manutenção Jr. – Modalidade Mecânica: Física;
Solução de problemas enfocando a estática e a dinâmica de corpos rígidos;
Termodinâmica; Estado termodinâmico e propriedades termodinâmicas; Primeira lei e a conservação de energia; Segunda lei aplicada a ciclos e processos; Gases perfeitos; Ciclos teóricos de geração de potência e refrigeração;
Mecânica dos fluidos; Propriedades e natureza dos fluidos; Hidrostática;
Equações constitutivas da dinâmica dos fluidos; Análise dimensional e relações de semelhança; Escoamento em tubulações; Noções de escoamento
compressível em bocais; Transmissão do calor; Fundamentos e mecanismos
continua

