DTA/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL N.º 380, DE 12 DE AGOSTO DE 2013.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, por meio da Comissão Especial, encarregada
da fiscalização do concurso público para os cargos de AGENTE DE SERVIÇOS
OPERACIONAIS (Masculino e Feminino), OPERADOR DE SOM E ILUMINAÇÃO,
ELETRICISTA, TELEFONISTA, nos termos dos Processos nº 6.563-2/2013, 6.5780/2013, 6.574-9/2013, 6.571-5/2013 e 6.567-3/2013.....................................................................
seguinte:

FAZ SABER TAMBEM, que fica alterado no capítulo I – DOS CARGOS E DAS VAGAS, o
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FAZ SABER TAMBEM, que fica alterado no anexo II (conteúdo programático), para o cargo
de OPERADOR DE SOM E ILUMINAÇÃO o seguinte:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Produção sonora. Noções de acústica. Unidades de medida em áudio. Equipamentos e sistemas elétricos,
eletrônicos e digitais de áudio e iluminação: funcionamento, manutenção e utilização: microfones, mesas de som
e luz, equalizadores, compressores, crossover, gate, limiter, amplificadores, caixas acústicas, refletores.
Instalação, montagem e operação de sistemas de sonorização. Identificação de problemas na cadeia de áudio.
Gravadores analógicos e digitais. Noções de captação de áudio e elaboração de trilhas sonoras. Sonoplastia.
Operação, ajuste e afinação de equipamentos cenotécnicos: canhões, projetores de luz, refletores, projetores
cinematográficos, slides, retroprojetores, episcópios. Elaboração de roteiros e mapas de iluminação e de som
para espetáculos e eventos. Noções de arquitetura teatral: coxias, varas, palco, maquinário. Softwares de edição
e programação de som e iluminação.

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado na
Imprensa Oficial do Município e afixado no local de costume.

REINALDO DE SOUZA E SILVA
Presidente da Comissão Especial
Publicado na Imprensa Oficial do Município e registrado na Secretaria Municipal de Recursos
Humanos aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze.

