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EDITAL N.º 133/2016-PRH 
 
 

O PRÓ-REITOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS 
COMUNITÁRIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas 
atribuições, considerando o Edital n.º 127/2016-PRH e o contido no 
processo n.º 7214/2016-PRO, 

 

 

TORNA PÚBLICA 
 

 

A retificação do Anexo I do Edital n.º 127/2016-PRH no que se refere 
ao programa de prova de Conhecimentos Gerais (fl. 33), no título, onde consta “Para 
as funções de Auxiliar Operacional (Agropecuária e Laboratório) e Oficial de 
Manutenção (Carpinteiro, Encanador, Pedreiro e Geral)”, corrigir Para as funções 
de Auxiliar Operacional (Agropecuária e Laboratório ). 

 
2. Aditar o Anexo I do Edital n.º 127/2016-PRH para constar o 

programa de Conhecimento Específico para a função Técnico de Manutenção 
(Geral) – Câmpus do Arenito – CAR, Cidade Gaúcha, anexo deste Edital. 

 
 
 

Maringá, 03 de agosto de 2016. 
 
 
 
 

Prof. Me. Luís Otávio de Oliveira Goulart, 
Pró-reitor de Recursos Humanos e Assuntos Comunitár ios . 
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ANEXO DO EDITAL N. o 133/2016-PRH 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO (GERAL) 
1. Noções básicas de manobras programadas ou de emergência no sistema de distribuição. 

2. Conhecimento básico de desenho técnico de projetos, plantas, especificações e outros. 

3. Conhecimento básico de execução de levantamentos em instalações de edificações e 

redes primárias e secundárias. 4. Conhecimento sobre inspeção e reparação de sistemas 

elétricos. 5. Conhecimento geral sobre a execução de serviços elétricos em obras, 

manutenção preventiva e corretiva nas redes e linhas de distribuição. 6. Noções sobre 

instalação de redes elétricas, quadros de distribuição, caixas de fusíveis, disjuntores, 

tomadas, interruptores e outros. 7. Conhecimento sobre a manutenção dos equipamentos 

de segurança e ferramental. 8. Noções sobre manutenção, regulagem, conservação, 

segurança e manuseio de ferramentas e máquinas (portáteis e de pequeno e médio porte). 

9. Noções básicas de conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, guarda de 

ferramentas e equipamentos e do ambiente de trabalho. 10. Conhecimentos sobre normas 

de segurança do trabalho e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, 

saúde e preservação ambiental. 11. Norma Regulamentadora 10 (NR 10) – Segurança em 

instalações e serviços em eletricidade. 12. Noções de manutenção de motores, sistemas e 

partes de veículos e manutenção preventiva de veículos. 13. Conhecimento sobre serviços 

de solda em geral, obedecendo às instruções, execuções e inspeção de soldagem (IEIS). 

 


