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EDITAL Nº 002/2022 

 
1ª RETIFICAÇÃO EDITAL PERITOS: 19/09/2022 

 
01) “DAS INSCRIÇÕES”, Item 4.2, Letra G, FICA EXCLUÍDO: 

 
”...nem imprimir o boleto para pagamento” 
 
Onde se lê: 

4.2. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/seadap.peritos22, observando o seguinte: 

 

g) após as 16h do dia 04 de outubro de 2022, não será mais possível acessar o formulário de 

requerimento de inscrição nem imprimir o boleto para pagamento. 

 
Leia-se: 
 

4.2. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/seadap.peritos22, observando o seguinte: 

 

g) após as 16h do dia 04 de outubro de 2022, não será mais possível acessar o formulário de 

requerimento de inscrição.  

 
02) No Anexo V, CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, PERITO CRIMINAL, 

Especialidade: ENGENHARIA ELÉTRICA, FICA EXCLUÍDO: 
 
Licitações e Contratos Administrativos. Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002, 14.133/2021 e Decreto nº 
10.024/2019. Conceitos e aplicações. Modalidade de licitação, limites, publicidade, convite, tomada de preços, 
concorrência. Habilitação na licitação. Tipos de licitação. Contratos administrativos. Fiscalização e 
gerenciamento: acompanhamento, coordenação e supervisão de obras. Aceitação serviços. Administração de 
contratos de execução de projetos e obras. Caderno de encargos. 
 
Onde se lê: 
 
ENGENHARIA ELÉTRICA  
 
Circuitos elétricos. Leis de Kirchhoff. Teoremas de circuitos. Métodos de análise nodal e de malhas. Solução de 
circuitos de primeira e segunda ordem em CC e CA. Sistemas trifásicos equilibrados. Potência em sistemas 
trifásicos equilibrados. Sistemas trifásicos desequilibrados. Transformadores monofásicos e trifásicos. 
Instalações elétricas de baixa tensão (ABNT NBR 5410). Aterramento e equipotencialização. Planejamento da 
instalação. Projeto de linhas elétricas. Dimensionamento de circuitos. Proteção contrachoque elétrico, 
sobrecorrente e sobretensão. Harmônicas. Manutenção de instalações em BT. Luminotécnica. Subestações em 
média tensão. Proteção de subestações aéreas e abrigadas. Coordenação e seletividade. Projeto de 
transformadores de corrente e de proteção. Manutenção de equipamentos. Análise de sistemas elétricos de 
potência. Representação de sistemas em pu. Componentes simétricas. Faltas simétricas e assimétricas. Proteção 
de estruturas contra descargas atmosféricas (ABNT NBR 5419). Princípios gerais. Gerenciamentos de riscos. 
Danos físicos a estruturas e perigos à vida. Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. Engenharia de 
manutenção. Conceitos básicos de manutenção. Manutenção corretiva, preventiva, preditiva e detectiva. 
Indicadores de manutenção. Paradas para manutenção. Gestão de ativos. Fontes de alimentação ininterrupta 
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(UPS). Topologias de UPS. Tipos de baterias. Projeto de banco de baterias. Minigeração solar fotovoltaica. NBR 
16690 – Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos – Requisitos de projeto. Resolução ANEEL/2012. Eficiência 
Energética. Noções da NBR 16819:2020 – Instalações elétricas de baixa tensão – Eficiência energética. Correção 
de fator de potência. Sistemas de iluminação. Segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR 10). 
Prevenção e combate a incêndios. Incêndios. Proteção e prevenção. Física e química do fogo. O comportamento 
do fogo e a integridade estrutural. Sistemas de detecção e alarme de incêndios. Sistemas e equipamentos para 
o combate de incêndios. Licitações e Contratos Administrativos. Leis Federais nºs 8.666/1993, 10.520/2002, 
14.133/2021 e Decreto nº 10.024/2019. Conceitos e aplicações. Modalidade de licitação, limites, publicidade, 
convite, tomada de preços, concorrência. Habilitação na licitação. Tipos de licitação. Contratos administrativos. 
Fiscalização e gerenciamento: acompanhamento, coordenação e supervisão de obras. Aceitação dos serviços. 
Administração de contratos de execução de projetos e obras. Caderno de encargos 
 
Leia-se: 
 
ENGENHARIA ELÉTRICA  
 
Circuitos elétricos. Leis de Kirchhoff. Teoremas de circuitos. Métodos de análise nodal e de malhas. Solução de 
circuitos de primeira e segunda ordem em CC e CA. Sistemas trifásicos equilibrados. Potência em sistemas 
trifásicos equilibrados. Sistemas trifásicos desequilibrados. Transformadores monofásicos e trifásicos. 
Instalações elétricas de baixa tensão (ABNT NBR 5410). Aterramento e equipotencialização. Planejamento da 
instalação. Projeto de linhas elétricas. Dimensionamento de circuitos. Proteção contrachoque elétrico, 
sobrecorrente e sobretensão. Harmônicas. Manutenção de instalações em BT. Luminotécnica. Subestações em 
média tensão. Proteção de subestações aéreas e abrigadas. Coordenação e seletividade. Projeto de 
transformadores de corrente e de proteção. Manutenção de equipamentos. Análise de sistemas elétricos de 
potência. Representação de sistemas em pu. Componentes simétricas. Faltas simétricas e assimétricas. Proteção 
de estruturas contra descargas atmosféricas (ABNT NBR 5419). Princípios gerais. Gerenciamentos de riscos. 
Danos físicos a estruturas e perigos à vida. Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. Engenharia de 
manutenção. Conceitos básicos de manutenção. Manutenção corretiva, preventiva, preditiva e detectiva. 
Indicadores de manutenção. Paradas para manutenção. Gestão de ativos. Fontes de alimentação ininterrupta 
(UPS). Topologias de UPS. Tipos de baterias. Projeto de banco de baterias. Minigeração solar fotovoltaica. NBR 
16690 – Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos – Requisitos de projeto. Resolução ANEEL/2012. Eficiência 
Energética. Noções da NBR 16819:2020 – Instalações elétricas de baixa tensão – Eficiência energética. Correção 
de fator de potência. Sistemas de iluminação. Segurança em instalações e serviços em eletricidade (NR 10). 
Prevenção e combate a incêndios. Incêndios. Proteção e prevenção. Física e química do fogo. O comportamento 
do fogo e a integridade estrutural. Sistemas de detecção e alarme de incêndios. Sistemas e equipamentos para 
o combate de incêndios. 
 
 

03) No Anexo V, CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS, CONHECIMENTOS BÁSICOS, AUXILIAR TÉCNICO 
PERICIAL, Especialidade: BIOLOGIA: 

 
Onde se lê: 
 
BIOLOGIA 
 
Leia-se: 
 
BIOLOGIA, FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA 
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Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 
 
 
 

Amapá, 19 de setembro de 2022 
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