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É de responsabilidade do candidato acompanhar as informações no site até o final deste processo seletivo. 

 

Prova de Conhecimentos: Conteúdo Programático; Sugestões Bibliográficas e Critérios de Desempate 

 

Conteúdo Programático 

 

• Língua Portuguesa; 

• Raciocínio Lógico; 

• Conhecimentos Específicos: Importância da manutenção predial; planejamento e tipos de manutenção 

predial; gestão da qualidade do sistema de manutenção; 

Manutenção de sistema de ar condicionado: preventiva, corretiva e preditiva; 

Obrigatoriedade do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC e da análise da qualidade do ar 

para ambientes climatizados; 

Manutenção das instalações elétricas prediais; 

Normas de segurança para serviços em instalações elétricas e trabalho em altura. 

    

Sugestões Bibliográficas 

 

NBR 5674/1999 - Manutenção de edificações - Procedimento 

NBR 14037/1998 - Manual de operação, uso e manutenção das edificações - Conteúdo e recomendações para 

elaboração e apresentação 

NBR 13971 - Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento - Manutenção 

programada 

Lei Federal nº 13.589 de 04/01/18 

Portaria nº 3.523/98 Do Ministério da Saúde 

Resolução RE nº 09/03 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em eletricidade 

NR 35 - Trabalho em altura 

 

Critérios de Desempate  

 

A prova de conhecimentos será de caráter classificatório e eliminatório. Serão classificados para a etapa 

seguinte, os 30 (trinta) primeiros candidatos cuja nota da prova for igual ou superior a 60% (sessenta por 

cento), ou seja, as 30 maiores motas. Havendo igualdade de notas entre candidatos, a classificação será 

realizada conforme critérios de desempate descritos neste comunicado.  
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1. Língua Portuguesa; 

2. Raciocínio Lógico; 

3. Conhecimentos Específicos: Importância da manutenção predial; planejamento e tipos de 

manutenção predial; gestão da qualidade do sistema de manutenção; 

Manutenção de sistema de ar condicionado: preventiva, corretiva e preditiva; 

Obrigatoriedade do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC e da análise da qualidade do 

ar para ambientes climatizados; 

Manutenção das instalações elétricas prediais; 

Normas de segurança para serviços em instalações elétricas e trabalho em altura. 

  

Se ainda assim houver empate, todos os candidatos empatados serão classificados. Os candidatos aprovados 

nesta etapa terão seus nomes e notas divulgados no site do SEBRAE/MG. 

 

             

       


