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ERRATA Nº 001 

DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – N° 001 ∕2017. 

CONCURSO PARA PRENCHIMENTO DE VAGAS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

MARICÁ – CODEMAR S. A. 

O Presidente da CODEMAR – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ, no uso de suas 
atribuições legais, informa a seguinte: 

ERRATA do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – N° 001 ∕2017,  

Na página 20 - item 7.7 e na página 22 - ANEXO I em todas as citações:  

Onde se lê: www.institutoacesso.org.br; 

Leia-se: www.acessopublico.org.br. 

Na página 22, no ANEXO II – Cargos e Concorrências, na planilha de Nível Médio Técnico,  

Onde se lê: Arquivista 

Leia-se: Técnico de Arquivo 

Na página 22, no ANEXO II – Cargos e Concorrências, na planilha de Nível Médio Completo, onde se 
encontra o cargo de Topógrafo como nível médio completo, desconsiderar, devendo constar o referido 
cargo na planilha de Nível médio Técnico, conforme nível de escolaridade exigido pela legislação. Segue 
abaixo a planilha com a nova redação: 

NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

CARGO QTD 

VAGAS 

CADASTRO 

RESERVA 

SALÁRIO CARGA HORÁRIA 

Analista Técnico 2 2 R$ 2.640,00 40 horas semanais 

Técnico de Arquivo 1 1 R$ 1.780,00 40 horas semanais 

Assistente de 

Operações 

2 2 R$ 1.850,00 40 horas semanais 

Topógrafo 2 2 R$ 4.180,00 40 horas semanais 

Auxiliar de Topografia 2 2 R$ 1.720,00 40 horas semanais 

Avaliador de Imóveis 1 1 R$ 3.560,00 40 horas semanais 

Cadista 1 1 R$ 4.910,00 40 horas semanais 

Operador de Rádio 0 8 R$ 2.540,00 40 horas semanais 

Técnico de 

Edificações 

2 2 R$ 2.697,00 40 horas semanais 

Técnico em 

Contabilidade 

1 1 R$ 2.378,00 40 horas semanais 
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NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

CARGO QTD 

VAGAS 

CADASTRO 

RESERVA 

SALÁRIO CARGA HORÁRIA 

Agente de Campo 6 10 R$ 1.560,00 40 horas semanais 

Assistente 

Administrativo 

10 12 R$ 1.853,00 40 horas semanais 

Recepcionista 6 6 R$ 1.560,00 40 horas semanais 

Norteador 

(Sinalizador) 

4 4 R$ 2.500,00 40 horas semanais 

Operador de 

Pushback 

4 4 R$ 2.500,00 40 horas semanais 

Auxiliar de Escritório 1 1 R$ 1.063,00 40 horas semanais 

 

E, ainda, no ANEXO II as páginas 23 e 24, na planilha referente aos cargos/funções, com relação aos 
cargos de Avaliador de Imóveis, Auxiliar de Topografia, Topógrafo, Arquivista e Motorista, onde se lê:  

Avaliador de imóveis 

Nível Médio Técnico 
em Avaliador de 

Imóveis, com registro 
profissional no 

CRECI. 

Captam, avaliam, oficializam, divulgam, 
administram e organizam leilões de bens 
móveis e imóveis, novos ou usados e 
semoventes. Emitem pareceres técnicos e 
comerciais sobre os bens a serem leiloados ou 
comercializados. 

Auxiliar de Topografia 
Nível Médio Técnico 

em Topografia 

Executam levantamentos geodésicos e 
topohidrográficos, por meio de levantamentos 
altimétricos e planimétricos; implantam, no 
campo, pontos de projeto, locando obras de 
sistemas de transporte, obras civis, industriais, 
rurais e delimitando glebas; planejam trabalhos 
em geomática; analisam documentos e 
informações cartográficas, interpretando fotos 
terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, 
cartas, mapas, plantas, identificando acidentes 
geométricos e pontos de apoio para 
georeferenciamento e amarração, coletando 
dados geométricos. Efetuam cálculos e 
desenhos e elaboram documentos 
cartográficos, definindo escalas e cálculos 
cartográficos, efetuando aerotriangulação, 
restituindo fotografias aéreas. 
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Topógrafo 
Nível Médio Técnico 

em Topografia 

Efetuar levantamentos da superfície e subsolo 
da terra, de sua topografia natural e das obras 
existentes, determinando o perfil, localização, 
as dimensões exatas e a configuração de 
terrenos, campos e estradas, para fornecer os 
dados básicos necessários aos trabalhos de 
construção, exploração e elaboração de 
mapas. 

Arquivista 

Nível Médio completo 
com certificado de 
conclusão emitido 
pelo MEC e com 
curso técnico em 

arquivologia. 

Organizam documentação de arquivos 
institucionais e pessoais, criam projetos de 
museus e exposições, organizam acervos 
museológicos públicos e privados. Dão acesso 
à informação, conservam acervos. Preparam 
ações educativas ou culturais, planejam e 
realizam atividades técnico-administrativas, 
orientam implantação das atividades técnicas. 
Participam da política de criação e implantação 
de museus e instituições arquivísticas. 

Motorista 
Nível Fundamental e 
CNH B ou superior. 

Dirigem e manobram veículos e transportam 
pessoas, cargas, valores. Realizam 
verificações e manutenções básicas do veículo 
e utilizam equipamentos e dispositivos 
especiais tais como sinalização sonora e 
luminosa, software de navegação e outros. 
Efetuam pagamentos e recebimentos e, no 
desempenho das atividades, utilizam-se de 
capacidades comunicativas. 

 

Leia-se: 

Avaliador de 
imóveis 

Nível Médio Técnico em 
Transações Imobiliárias, 

com registro profissional no 
CRECI. 

Captam, avaliam, oficializam, divulgam, administram e 
organizam leilões de bens móveis e imóveis, novos ou 
usados e semoventes. Emitem pareceres técnicos e 
comerciais sobre os bens a serem leiloados ou 
comercializados. 

Auxiliar de 
Topografia 

Nível Médio Técnico em 
Agrimensura 

Executam levantamentos geodésicos e 
topohidrográficos, por meio de levantamentos 
altimétricos e planimétricos; implantam, no campo, 
pontos de projeto, locando obras de sistemas de 
transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando 
glebas; planejam trabalhos em geomática; analisam 
documentos e informações cartográficas, 
interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens 
orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando 
acidentes geométricos e pontos de apoio para 
georeferenciamento e amarração, coletando dados 
geométricos. Efetuam cálculos e desenhos e 
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elaboram documentos cartográficos, definindo 
escalas e cálculos cartográficos, efetuando 
aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas. 

Topógrafo 
Nível Médio Técnico em 

Agrimensura 

Efetuar levantamentos da superfície e subsolo da 
terra, de sua topografia natural e das obras existentes, 
determinando o perfil, localização, as dimensões 
exatas e a configuração de terrenos, campos e 
estradas, para fornecer os dados básicos necessários 
aos trabalhos de construção, exploração e elaboração 
de mapas. 

Técnico de 
Arquivo 

Nível Médio completo com 
certificado de conclusão 
emitido pelo MEC e com 

curso técnico em 
arquivologia, ou que se 
enquadrem nos demais 

requisitos regulamentados 
pela Lei 6.546/78 

Organizam documentação de arquivos institucionais e 
pessoais, criam projetos de museus e exposições, 
organizam acervos museológicos públicos e privados. 
Dão acesso à informação, conservam acervos. 
Preparam ações educativas ou culturais, planejam e 
realizam atividades técnico-administrativas, orientam 
implantação das atividades técnicas. Participam da 
política de criação e implantação de museus e 
instituições arquivísticas. 

Motorista 
Nível Fundamental 

Completo e CNH B ou 
superior. 

Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, 
cargas, valores. Realizam verificações e manutenções 
básicas do veículo e utilizam equipamentos e 
dispositivos especiais tais como sinalização sonora e 
luminosa, software de navegação e outros. Efetuam 
pagamentos e recebimentos e, no desempenho das 
atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. 

 
Publique-se! 

Maricá, 22 de Junho de 2017. 

 

 

José Orlando de Azevedo Dias 

Diretor Presidente 
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