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        SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO AMAZONAS – DR/AM 

GERENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS – GGP  

 

 

INFORMATIVO I 

 

Retificação Nº 01 do Processo Seletivo nº 006/2018 

 

A Comissão Responsável do Processo Seletivo do Senac/AM, no uso de suas atribuições 

legais, resolve ALTERAR e TORNA PUBLICO PARA TODOS INTERESSADOS o AVISO 

DE RETIFICAÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO Nº 006/2018. 

 

  

Onde se lê: 

 

Cargo Área Breve Descrição Pré-requisitos 

Arquiteto 

 

Unidade: 
Manaus 

Obras 

Acompanhamento de obras e 

projetos; Elaboração de planilhas 

orçamentárias; Interpretação e 

projetos e desenhos arquitetônicos; 

Desenhar projetos de obras civis; 

executar projetos e desenhos de 

móveis; controlar arquivos de 

projetos; elaborar processos 

licitatórios das obras a serem 

realizadas; Fiscalização periódica de 

obras a serem realizadas. 

Ensino superior completo em Arquitetura; 

Registro no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo; 

Conhecimento em desenho arquitetônico, 

edificações e paisagismo; Compatibilizar 

os projetos para a execução, elaborar os 

relatórios planejando custos, cronograma 

de execução; Inspecionar a entrega dos 

serviços finais; Disponibilidade de horário 

para viajar. 

 

Leia-se: 

 

Cargo Área Breve Descrição Pré-requisitos 

Arquiteto 

 

Unidade: 
Manaus 

Obras 

Elaborar projetos para construção e 

reforma com as ferramentas 

Autocad e Revit; 

Especificar e quantificar materiais; 

Planejamentos de custos de obras e 

reformas, bem como cronograma de 

execução; 

Compatibilizar projetos e levantar 

todas as necessidade para plena 

execução dos serviços; 

Acompanhar e fiscalizar a execução 

de serviços de inerentes à área de 

arquitetura, obras e reformas; 

Analisar e aprovar medições para 

pagamento; 

Dar entrada e acompanhar 

aprovação de projetos junto aos 

órgãos competentes; 

Realizar visitas técnicas e 

elaboração de relatórios e pareceres 

técnicos; 

Participar de certames licitatórios 

como área técnica (elaborar termo 

Ensino superior completo em Arquitetura 

e Urbanismo; 

Registro ativo no Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo – CAU; 

Amplo conhecimento em desenho 

arquitetônico (desenvolvimento e 

compatibilização de projetos); 

Conhecimento em procedimentos 

licitatórios; 

Informática básica; 

Conhecimento da ferramenta AutoCAD;  

Conhecimento em Revit (BIM - building 

information modeling); 

Disponibilidade para viagem. 
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de referência, planilha orçamentária, 

análise de documentos licitatórios e 

afins) 

 

Reiteramos o teor do Documento de Abertura de Processo Seletivo com as alterações 

supracitadas, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido documento. 
Manaus, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018 


