COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2012 – ALTERAÇÃO 001/2012

NATAL (RN), 03 DE FEVEREIRO DE 2012.
A Companhia Potiguar de Gás - POTIGÁS, sociedade de economia mista, situada à Av. Brancas Dunas, 485,
Candelária, Natal, RN, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Fernando Dinoá Medeiros Filho,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve proceder às devidas alterações no edital do
Concurso Público – Edital 001/2012, conforme se apresentam.

Art. 1º ALTERAR para o Cargo 2049 – Técnico de Segurança do Trabalho Júnior, quando do ANEXO II, os requisitos, passando a
constar a referida informação:
CÓD
2049

CARGOS
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO JÚNIOR

ESCOLARIDADE
FORMAÇÃO EM NÍVEL MÉDIO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

REQUISITOS
REGISTRO NO MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGO) E CNH “B”

Art. 2º ALTERAR para o Cargo 1095 - ENGENHEIRO JÚNIOR, quando do ANEXO IV, os programas da prova de conhecimento
específico, passando a constar a referida informação:
Engenharia – 20 (vinte) questões
Engenharia de Construção e Montagem: Normas técnicas ABNT para projeto e execução de instalação de Gás Natural.
Orçamentos e cronogramas físico-financeiros, Desenho Técnico, Resistência dos materiais, Construção, operação e
manutenção de redes de distribuição de Gás Natural. Materiais de Construção Civil, Topografia, materiais elétricos e
magnéticos, isolantes e condutores, semicondutores. Medidas elétricas. Máquinas elétricas: teoria, ensaios e manutenção;
princípios de funcionamento de transformadores (monofásicos e trifásicos), geradores e motores (corrente contínua,
monofásicos e trifásicos); máquinas síncronas e de indução em regime transitório e permanente. Projeto, proteção e páraraios. Correção do fator de potência. Dispositivos de comando e proteção, contatores, métodos de partida e especificação
de motores, especificação, instalação de controladores lógico programável (CLP´s). Interpretação, análise e execução de
projetos: metodologia de projetos, análise de custos, cronogramas, especificações técnicas, normas, memoriais descritivos
e análise de editais. Resistência de Materiais: Análise de Tensões, Soldagem, Equipamentos de tubulações – Normas e
critérios de projeto, montagem e inspeção de equipamentos de tubulações. Termodinâmica Aplicada: Geração e
Conservação de Energia - Conceitos de Termodinâmica aplicados aos equipamentos industriais. Mecânica dos Fluidos
Aplicada: escoamento de fluidos em tubos, válvulas e bocais. Características gerais das estações de bombeamento e
compressão industriais. Válvulas de redução e regulagem de pressão e medição. Ensaios destrutivos e não-destrutivos.
Mecanismos. Qualidade e Meio Ambiente. Custos e finanças.
Engenharia de Operação e Manutenção: Conceitos e fundamentos aplicados à manutenção de instalações industriais.
Critérios de manutenção. Manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Programação e execução de serviços de
manutenção. Interpretação, análise e execução de projetos: metodologia de projetos, análise de custos, cronogramas,
especificações técnicas, normas, memoriais descritivos. Normas e critérios de projeto, montagem e inspeção de
equipamentos de tubulações. Transmissão e distribuição de energia. Sistemas de proteção. Qualidade e Meio Ambiente.
Caderno de encargos, laudos técnicos, pareceres. Pesquisa operacional. Equipamentos de medida de pressão e vazão.
Sistemas de controle de qualidade. Metrologia.
Engenharia de Projetos: Construção, operação e manutenção de redes de distribuição de Gás Natural. Interpretação,
análise, gerenciamento e execução de projetos: metodologia de gerenciamento de projetos, análise de custos,
cronogramas, planilhas, especificações técnicas, normas, memoriais descritivos e análise de editais. Ferramentas, técnicas e
habilidades especiais para o gerenciamento de projetos. Indicadores de desempenho, desdobramento de metas, análise de
desvios, acompanhamento de planos de ação. Manual de Gerenciamento de Projetos – PMI.
Engenharia Técnica: Gás Natural: origem, composição, propriedades físico - químicas, densidade relativa, combustão,
pressão de armazenamento, processamento, transporte, armazenamento e transferência de matéria – prima. Aplicações
do Gás Natural, Tecnologias associadas ao Gás Natural. Viabilidade e soluções técnicas para conversão de equipamentos,
de desenvolvimento tecnológico e de novas aplicações. Introdução à Economia. Engenharia de métodos. Economia da
Engenharia. Custos industriais. Interpretação, análise e execução de projetos: metodologia de projetos, análise de custos,
cronogramas, planilhas, especificações técnicas, normas, memoriais descritivos e Sistemas de geração e co-geração de
energia. Práticas industriais de conservação de energia. Mecânica dos Fluidos Aplicada: Conceitos relativos à especificação,
instalação, operação, controle e manutenção dos principais tipos de máquinas de fluxo industriais (ventiladores, bombas,
compressores, turbinas a vapor e turbinas a gás). Metalurgia Física: Seleção de Materiais. Características gerais das
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estações de bombeamento e compressão industriais. Transmissão do Calor Aplicada: Combustão, Equipamentos Térmicos –
Conceitos de transmissão de calor aplicados ao funcionamento dos equipamentos térmicos (permutadores de calor).
Conceitos relativos à especificação, operação, controle e manutenção destes equipamentos. Características mecânicas e
metalúrgicas dos principais materiais de uso industrial. Adequação de materiais ao uso industrial. Meio Ambiente emissões gasosas.
Art. 3º ALTERAR para o Cargo 2021 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE JÚNIOR, quando do ANEXO IV, os programas da prova de
conhecimento específico, passando a constar a referida informação:
Técnicas Contábeis – 20 (vinte) questões
Noções de Administração: Administração Geral: departamentalização: conceitos, tipos e princípios. Delegação de poderes:
centralização e descentralização. Funções essenciais da organização: técnica, financeira, segurança, contábil, administrativa,
operações e pessoal. Funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Tipos de liderança. Motivação.
Comunicação. Manuais, regulamentos, normas organizacionais. Serviço de protocolo e arquivo: tipos de arquivo, acessórios do
arquivo, fases do arquivamento: técnicas, sistemas e métodos. Protocolo: recepção, classificação, registro e distribuição de
documentos. Expedição de correspondência: registro e encaminhamento. Recepção: informações, encaminhamento,
atendimento à clientes, registro, manuseio e transmissão de informações.
Relações Interpessoais: Apresentação pessoal: vestuário, postura, etc. Relacionamento interpessoal: a importância do
autoconhecimento, as diferenças individuais, temperamento, caráter, personalidade, superação de conflitos no relacionamento,
capacidade de empatia. Elementos da comunicação: emissor e receptor, canais de comunicação, mensagens, códigos e
interpretação, obstáculos à comunicação, a voz e suas funções. Ética no exercício profissional: a imagem da organização,
imagem profissional, sigilo e postura.
Noções de Contabilidade: Noções básicas de contabilidade geral: fundamentos conceituais de contabilidade: conceito,
objeto, finalidade, usuários e princípios contábeis. Fundamentos conceituais de ativo, passivo, receita e despesa. Principais
demonstrações financeiras. Registros e controles de anuidades e contribuições dos contabilistas e empresas de
contabilidade.
Contabilidade Geral: Contabilidade Geral: Noções gerais, conceito, objeto, finalidade, princípios, normas, campo de
aplicação. Contabilidade como conhecimento. Princípios Fundamentais de Contabilidade; Patrimônio, ativo, passivo,
patrimônio líquido, receitas e despesas. Resultados de exercícios futuros; Atos e fatos contábeis e variações patrimoniais.
Escrituração contábil. Lançamento. Regimes contábeis. Contas: conceito, classificação, funções, estrutura e Plano de
Contas. Livros de escrituração. Depreciação, amortização, exaustão. Resultado. Provisões. Investimentos – Método de
custos e método da equivalência patrimonial. Balancete de Verificação. Balanço Patrimonial. Demonstração do Resultado
do Exercício. Demonstração de lucros (ou prejuízos) acumulados. Demonstração dos Fluxos de Caixa. Demonstração do
Valor Adicionado. Mutação do patrimônio líquido.
Contabilidade Pública: Noções de Orçamento Público: despesas e receitas públicas, créditos adicionais. Lei orçamentária
anual; Lei de diretrizes orçamentária; Plano plurianual; Contabilidade Pública: conceito, regime contábil, exercício
financeiro e campo de aplicação; contabilização e lançamentos das principais operações típicas; Aspectos gerais da Lei nº.
4.320/64.
Contabilidade Tributária: Legislação Tributária; IRRF; ICMS; Contribuição social sobre o lucro; Imposto de renda de pessoa
jurídica; Participações governamentais: PIS, PASEP e COFINS; Créditos Tributários; Tributos Diretos e Indiretos. Impostos e
contribuições incidentes sobre folha de pagamento.
Art. 4º DETERMINAR as referidas alterações no corpo do Edital 001/ 2012.
Art. 5º Ficam mantidos incólumes os demais itens do Edital 001/ 2012.

Natal (RN), 03 de fevereiro de 2012.

DR. FERNANDO DINOÁ MEDEIROS FILHO
Diretor Presidente

