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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 1.  DENOMINAÇÃO DO CARGO:  ENGENHEIRO/ÁREA: MECÂNICO 
 NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO:  E 

 2.  DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

 Elaborar,  executar  e  dirigir  projetos  de  engenharia  mecânica,  preparando  especificações, 
 desenhos,  técnicas  de  execução,  recursos  necessários  e  outros  requisitos,  para  possibilitar  a 
 construção,  montagem,  funcionamento,  manutenção  e  reparo  de  instalações  e  equipamentos 
 mecânicos. Assessorar nas a�vidades de ensino, pesquisa e extensão. 

 3.  ATIVIDADES TÍPICAS: 

 Estudar  os  requisitos  operacionais  de  instalações  e  equipamentos  mecânicos,  examinando 
 esboços  e  necessidades  técnicas,  para  organizar  sua  execução  ou  aperfeiçoamento.  Calcular  os 
 custos  do  projeto,  apurando  necessidades  de  mão-de-obra,  materiais,  fabricação,  instalação, 
 funcionamento,  manutenção,  reparo,  para  determinar  seu  gasto  total.  Elaborar  planos  de 
 execução  do  projeto,  preparando  esboços  e  especificações,  compondo  orçamentos,  indicando 
 os  materiais  a  serem  u�lizados  e  o  método  de  fabricação  a  ser  seguido  e  determinando 
 cronogramas  das  etapas  de  trabalho,  para  orientar  sua  implantação.  Controlar  o 
 desenvolvimento  do  projeto,  supervisionando  e  orientando  os  aspectos  técnicos  dos  processos 
 de  fabricação,  montagem  e  instalação,  para  assegurar  a  observância  das  especificações  e  dos 
 padrões  de  qualidade  e  segurança.  Pode  especializar-se  em  determinado  campo  de  instalação 
 ou  equipamento  mecânico  e  ser  designado  de  acordo  com  especialização.  Executar  outras 
 tarefas de mesma natureza e mesmo nível de dificuldade. 

 4.  REQUISITOS: 

 a.  ESCOLARIDADE: Curso Superior  contemplado na grande  área 3.05.00.00-1 da tabela de 
 áreas do conhecimento do CNPq. 
 b.  HABILITAÇÃO  PROFISSIONAL:  Lei  nº  5.194,  de  24  de  dezembro  de  1966  -  Regula  o 
 exercício  das  profissões  de  Engenheiro  e  Engenheiro  Agrônomo.  Lei  nº  8.195,  de  26  de  junho 
 de  1991  -  Altera  a  Lei  nº  5.194/66.  O  Decreto  nº  241/67,  incluiu  entre  as  profissões  cujo 
 exercício  é  regulado  pela  lei  nº  5.194/66,  a  profissão  de  Engenheiro  de  Operação. 
 Registro   do   Conselho competente. 

 5.  ESTRUTURA DO CONCURSO: 

 O concurso para este cargo constará de uma prova obje�va com 40 questões, sendo 20 (vinte) 
 questões de Conhecimentos Gerais, valendo 1,00 (um) ponto cada, e 20 (vinte) questões de 
 Conhecimentos Específicos, valendo 3,00 (três) pontos cada, totalizando 80 (oitenta) pontos. 

 A prova obje�va compreenderá: 20 questões de Conhecimentos Gerais (5 questões de Língua 
 Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e Quan�ta�vo, 5 questões de Legislação e 5 
 questões de Informá�ca) e 20 questões de Conhecimentos Específicos. 
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 6.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS GERAIS: 

 Disponível no sí�o eletrônico do concurso. 

 7.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 1.  Refrigeração e Ar Condicionado; 
 2.  Bombas e Instalações de Bombeamento. 
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