MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE ANALISTA DE INFRAESTRUTURA
EDITAL Nº 2 – MP, DE 26 DE ABRIL DE 2012
O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (MP) torna pública a retificação do
subitem 9.1, do quadro de títulos constante do subitem 10.3 e do subitem 14.2.1 do Edital nº 1 – MP, de
16 de abril de 2012, bem como a renumeração dos objetos de avaliação referentes às Áreas V e VII,
constantes do subitem 14.2.2 do referido edital, conforme a seguir especificado.
(...)
9.1 A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de duas partes que
totalizarão 20,00 pontos: a redação de texto dissertativo de no máximo 30 linhas, abordando um tema
da atualidade (P₃) e a resposta a uma questão problema de no máximo 30 linhas acerca dos objetos de
avaliação específicos constantes do item 14 deste edital (P₃).
(...)
10.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados
os limites de pontos do quadro a seguir.
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
VALOR DE CADA VALOR MÁXIMO
ALÍNEA
TÍTULO
TÍTULO
DOS TÍTULOS
Exercício de cargo, de emprego ou de função privativa de nível
1,00 por ano
superior em atividades definidas conforme os conhecimentos
completo, sem
A
específicos da área na qual o candidato está inscrito,
5,00
sobreposição de
constantes do item 14.2.2 deste edital, na Administração
tempo
Pública ou na iniciativa privada.
Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado
(título de doutor), conforme os conhecimentos específicos da
área na qual o candidato está inscrito, constantes do item
2,00
2,00
B
14.2.2
deste
edital.
Também
será
aceito
certificado/declaração de conclusão de curso de Doutorado,
desde que acompanhado de histórico escolar.
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado
(título de mestre), conforme os conhecimentos específicos da
área na qual o candidato está inscrito, constantes do item
1,50
1,50
C
14.2.2
deste
edital.
Também
será
aceito
certificado/declaração de conclusão de curso de Mestrado,
desde que acompanhado de histórico escolar.
Certificado de curso de pós-graduação em nível de
especialização conforme os conhecimentos específicos da
área na qual o candidato está inscrito, constantes do item
D
14.2.2 deste edital, com carga horária mínima de 360 h/a.
0,75
1,50
Também será aceita a declaração de conclusão de pósgraduação em nível de especialização, desde que
acompanhada de histórico escolar.
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
10,00
(...)
14.2.1 CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODAS AS ÁREAS
(...)
Cargo 5: Analista de Infraestrutura - Área: Recursos Hídricos/Saneamento: (...) 9 Hidráulica e
saneamento básico. 9.1 Estudos de concepção, levantamentos técnicos, diagnósticos ou relatórios

técnicos preliminares referentes à implantação ou ampliação de sistemas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo de águas pluviais urbanas. 9.2
Planos diretores e planos municipais de saneamento participativos. 9.3 Projeto, acompanhamento e
fiscalização de obras de saneamento básico, envolvendo os seguintes componentes: água, esgoto,
manejo de resíduos sólidos e águas pluviais. 9.4 Projetos e obras de saneamento integrado em
assentamentos precários, abrangendo: abastecimento de água; coleta, tratamento e destinação final de
esgoto; coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos; drenagem; contenção de encostas;
reassentamento de moradias. 9.5 Tratamento de água, esgotos e resíduos sólidos urbanos. 9.6 Sistemas,
métodos e processos de abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos e
de águas pluviais urbanas. 9.7 Estudos de inventário; estudos de viabilidade técnica e econômica;
projeto básico; projeto executivo; implantação. 10 Gestão de riscos e resposta a desastres. 10.1
Hidrologia: ciclo hidrológico e bacia hidrográfica; balanço hídrico; escoamento superficial; vazão máxima
e hidrograma de projeto; regionalização de vazões; controle de enchentes. 10.2 Medidas de controle de
inundações, alagamentos e enxurradas. 10.3 Gestão de riscos das águas urbanas. 11 Estudo e relatório
de impacto ambiental (EIA/RIMA). 12 Estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e social. 13
Planejamento de obras: programação, orçamentação e controle.
(...)
Cargo 7: Analista de Infraestrutura - Área: Transportes: (...) 9 Infraestrutura viária: rodovias, ferrovias,
metrovias e hidrovias. 10.1 Estudos e projetos de obras rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias. 10.2
Técnicas construtivas de obras rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias. 10.3 Operação e material rodante
para transporte ferroviário. 10.4 Manutenção e recuperação de infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e
aquaviárias. 10.5 Dragagem e derrocamento. 11 Noções de sistemas cartográficos e
georreferenciamento. 11 Estudo e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA). 12 Estudos de viabilidade
técnica, econômica, ambiental e social. 13 Planejamento de obras: programação, orçamentação e
controle. 13.1 Sistema de custos rodoviários nº 2 (SICRO 2).
(...)
Torna pública, ainda, a retificação da nomenclatura dos Cargos 1 a 7, que passa a ser Áreas I a VII,
descrita no subitem 14.2.2 supracitado, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens do referido edital.
Onde se lê:
14.2.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO
Cargo 1: Analista de Infraestrutura - Área: Civil:
(...)
Cargo 2: Analista de Infraestrutura - Área: Desenvolvimento Urbano:
(...)
Cargo 3: Analista de Infraestrutura - Área: Energia:
(...)
Cargo 4: Analista de Infraestrutura - Área: Geologia/Geotecnia:
(...)
Cargo 5: Analista de Infraestrutura - Área: Recursos Hídricos/Saneamento:
(...)
Cargo 6: Analista de Infraestrutura - Área: Telecomunicações/Eletrônica:
(...)
Cargo 7: Analista de Infraestrutura - Área: Transportes:
Leia-se:
14.2.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA ÁREA
Área I:

(...)
Área II:
(...)
Área III:
(...)
Área IV:
(...)
Área V:
(...)
Área VI:
(...)
Área VII:
(...)
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