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ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2021 

ADITIVO 002/2021 

  

A Prefeitura de Granja - Ce, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça da 

Matriz - R. Lívio Barreto, S/N, Centro, Granja - CE, neste ato representada pela Prefeita 

Municipal, Senhora  JULIANA FROTA LOPES DE ALDIGUERI ARRUDA, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o 2º Aditivo ao Edital 001/2021, conforme segue:  

CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que 

implica na ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;  

CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do 

certame; 

CONSIDERANDO as medidas de segurança para manter o distanciamento e combater 

a disseminação do novo Coronavírus; 

 

DECIDE: 

 

Artigo 1º - Fica adiada a data da prova do nível superior para o dia 05 de setembro 

de 2021 e estabelecidos os turnos para os níveis fundamental e médio: 

ATIVIDADE DATAS E PRAZOS 

Data da Prova Objetiva e 

Data da Prova de Títulos  

 29 de agosto de 2021 

Manhã: Fundamental  

Tarde: Médio  

 

05 de setembro de 2021 

Manhã: Superior  

 

Artigo 2º - Em face das alterações no cronograma das atividades, o item 28 do 

CAPÍTULO XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS passa a ter a seguinte redação:  

 

28. O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo de níveis 

de escolaridades diferentes, tendo em vista a realização das provas em 

turnos distintos. 

 

Artigo 3º - Fica retificado o ANEXO III - PROGRAMA DAS PROVAS o conteúdo 

específico para o cargo FISCAL DE OBRAS:   
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4.11 FISCAL DE OBRAS 

Noções de higiene, bem-estar social e segurança da população. Noções de legislação 

de Trânsito. Normas reguladoras da Emissão de Ruídos. Normas reguladoras da 

Produção e Destinação de Ruídos. Normas reguladoras da Emissão de Gases. Poder 

de Polícia do Município: meios de atuação da fiscalização. Atos administrativos 

relacionados ao Poder de Polícia: atributos, elementos, discricionariedade, vinculação; 

autorização e licença. Noções sobre Administração Pública: Princípio da legalidade, 

publicidade, moralidade, impessoalidade, isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, 

segurança jurídica, autotutela, eficiência. Legislação ambiental e urbanística; Normas 

técnicas; Gestão urbana e instrumentos de gestão (Plano Diretor; Lei de Uso e 

Ocupação do Solo; Código de Posturas; Código de Obras; Lei de Parcelamento do Solo; 

Normas para Construção de Edificações Residenciais Multifamiliares e suas 

alterações); Vistoria e elaboração de relatórios e pareceres; Controle e fiscalização de 

obras, aplicando as sanções fiscais previstas na legislação vigente; Fiscalização de 

loteamentos, calçamentos e logradouros públicos; Fiscalização da indústria, comércio e 

prestadores de serviços de uma forma preventiva e corretiva; Fiscalização de calçadas 

e muros, para atender quando obstrução não legal, dentro da legislação vigente; 

Conhecimentos básicos de informática: Sistema Operacional Microsoft Windows; 

Microsoft Office: Editor de textos Word e Planilha Excel; Internet e ferramentas Microsoft 

Office; Desempenhar tarefas combatíveis com a função; Demais conhecimentos 

compatíveis com as atribuições do cargo. Ética profissional. 

 

Artigo 4º - Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Edital 

001/2021. 

Granja/CE, 14 de junho de 2021. 
 
 

JULIANA FROTA LOPES DE ALDIGUERI ARRUDA 
Prefeita Municipal de Granja/CE 


