
ARQUITETO E URBANISTA 
 
Requisito básico para investidura no cargo: 
Curso superior em Arquitetura e Urbanismo e registro no Conselho competente. Lei nº 
5.194, de 24 de dezembro de 1966 regula o exercício a profissão de Arquiteto. 
 
Descrição sumária do cargo: 
Elaborar planos e projetos associados à arquitetura, ao urbanismo e ao paisagismo em 
todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, 
analisando dados e informações; fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver 
estudos de viabilidade financeiros, econômicos, ambientais; prestar serviços de 
consultoria e assessoramento, bem como assessorar no estabelecimento de políticas de 
gestão. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas 
de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
Conteúdo Programático:  
1.Metodologia do projeto de arquitetura: pré-dimensionamento; técnicas de layout e 
racionalização de espaços edilícios; racionalização na interação entre elementos 
estruturais, instalações prediais e partido arquitetônico; relações entre partido e decisões 
formais e funcionamento da edificação. 2. Técnicas e etapas de projeto de arquitetura: 
elementos componentes, implicações e aplicações de estudos preliminares, anteprojeto, 
projeto básico e projeto executivo. 3. Noções de ergonomia e programação visual: 
projeto do mobiliário e elementos agregados da edificação, composição visual, 
rudimentos de projeto de programação visual para edificações. 4. Projeto urbanístico: 
elementos de análise do parcelamento urbanístico; eficiência econômica do traçado 
urbanístico em planta; densidades, custo de urbanização e projeto urbanístico; interação 
entre desenho urbano, acessibilidade, mobilidade urbana, redes e sistemas de 
infraestrutura urbana. 5. Noções de paisagismo: aplicações em projetos arquitetônicos e 
urbanísticos; criação de áreas de uso comum, aplicações de caráter ambiental. 6. 
Conforto ambiental aplicado ao projeto de arquitetura e urbanismo: elementos básicos 
sobre insolação, ventilação, iluminação e acústica em ambientes edilícios e urbanos, 
com ênfase no perfil climatológico do Estado do Pará. 7. Noções e elementos de 
preservação, conservação e restauração do patrimônio construído: posturas técnico-
metodológicas de análise e intervenção e diagnóstico. 8. Instalações prediais; redes de 
infraestrutura urbana; especificação e aplicação de materiais de construção e 
urbanização; noções de pré-dimensionamento estrutural. 9 Acessibilidade universal em 
edificações e espaços urbanos.10 Noções de gerenciamento de obras e orçamento de 
obras civis. Conhecimentos gerais sobre a Lei de Licitações (Lei n.ª 8.666, de 
21/06/1993 e acréscimos posteriores) e implicações sobre projetos e obras civis 
contratados pelo setor público. 
 
 
 


