
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

 
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2018  

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES (EAI) 

A Prefeitura Municipal de Itapevi TORNA PÚBLICO o Edital de Rerratificação ao Edital de Abertura de Inscrições publicado no último dia 17 de 

dezembro de 2018 e regido pelas Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para provimento das vagas e dos cargos adiante descritos, 

sob organização e aplicação da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP. 

 

1. Leia-se como segue e não como constou: 

2.1.1. Os cargos e requisitos são os estabelecidos na tabela que segue: 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 031 

Ensino Médio Completo  

com curso técnico em Enfermagem e devido registro 

no órgão fiscalizador da profissão (COREN) 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO 032 

Ensino Médio Completo  

com curso técnico em Enfermagem e Especialização 

em Enfermagem do Trabalho e devido registro no 

órgão fiscalizador da profissão (COREN) 

 

2. Leia-se como segue e não como constou: 

Conteúdo Programático 

 

Cargo: Engenheiro de Tráfego e Trânsito 

 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97, atualizações pertinentes, resoluções e portarias relacionadas). Engenharia de Tráfego. Elementos 

de Tráfego - homem, via, veículo, ambiente. Características do Tráfego - caracterização da corrente de tráfego (demanda, oferta e serviço). 

Relações básicas - volume, densidade, capacidade, velocidade, espaçamento. Sistema Viário - conceitos e tipos; classificação das vias; diretrizes 

básicas de planejamento. Sinalização Semafórica - definições, conceitos, dimensionamento de tempos semafóricos, coordenação de semáforos, 

controle de tráfego centralizado. Sinalização Horizontal - normas de projeto. Sinalização Vertical - normas de projeto para regulamentação, 

advertência e orientação. Segurança de Trânsito. Municipalização do trânsito: atribuições e responsabilidades dos órgãos municipais de trânsito. 

Transporte Urbano: Introdução ao Planejamento de Transportes - conceitos e definições. Pesquisas em transporte coletivo. Sistemas de transporte 

coletivo de passageiros - sistemas e tecnologias de transporte urbano. Panorama sobre o transporte público no Brasil. Programação da operação 

do transporte coletivo urbano por ônibus. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 

 

 

Ficam ratificadas as demais disposições constantes do Edital de Abertura de Inscrição nº 001/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Itapevi. 

 

Igor Soares 

Prefeito Municipal de Itapevi 

Itapevi, 25 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 
 


