
 
 

EDITAL N. 001/2012 
CONCURSO PÚBLICO N. 003/2012 

 
SÚMULA: REGULAMENTA O 

CONCURSO PÚBLICO N. 003/2012. 
 
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO (CEC), nomeada pelo 

Decreto Municipal n° 043/2012, no uso das atribuições delegadas pelo Prefeito Municipal, 
TORNA PÚBLICO a REGULAMENTAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N. 003/2012, nos 
seguintes termos: 

1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO 

Descrição do ato 
Prazo 
Data/Hora 

Veículo de Divulgação/ 
Local de realização 

Inscrições 
Protocolo dos títulos 

De 26 de Outubro à 
28 de Novembro de 
2012 

A RETIRADA DO FORMULÁRIO 
DE INSCRIÇÃO E DOCUMENTO 
DE ARRECADAÇÃO DA TAXA 
DEVERÁ SER REALIZADA NO 
SETOR DE TRIBUTAÇÃO, NO 
PAÇO MUNICIPAL DO 
MUNICÍPIO DE MAMBORÊ, 
ENTRE ÀS 08:00H E 11:30H DA 
MANHÃ.  

 
A ENTREGA DA FICHA 
PREENCHIDA PELO 
CANDIDATO (OBRIGATÓRIO), 
JUNTAMENTE COM 
COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO (OBRIGATÓRIO) E 
AINDA QUANDO HOUVER 
TÍTULOS (FACULTATIVO), 
DEVERÃO SER 
PROTOCOLADOS NO SINE – 
AGÊNCIA DO TRABALHADOR 
(Rua Interventor Manoel Ribas n° 
187 – centro) 

Recurso contra disposições 
do Edital 

De 26 de Outubro à 
05 de Novembro de 
2012 

SINE – AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR 
Rua Interventor Manoel Ribas n° 
187 - centro 

Divulgação das inscrições 
deferidas (provisório) 

30 de Novembro de 
2012 

Divulgação: Jornal Tribuna do 
Interior e/ou Diário Oficial do 
Município 

Reunião para eleição do 
Representante dos 
Candidatos 

03 de Dezembro de 
2012 às 9:00 hrs 

Sala de reuniões do Paço 
Municipal 

Recurso inscrição De 03 à 05 de SINE – AGÊNCIA DO 



 
 

indeferidas ou divulgadas 
em desconformidades com 
o preenchimento da ficha. 

Dezembro de 2012 TRABALHADOR 
Rua Interventor Manoel Ribas n° 
187 - centro 

Divulgação das respostas 
dos recursos  
Divulgação das inscrições 
deferidas  em caráter 
definitivo 

07 de Dezembro de 
2012 

Jornal Tribuna do Interior e/ou 
Diário Oficial do Município 

Realização das Provas 
objetiva 

09 de Dezembro de 
2012 
Das 8:00 às 12:00 
hrs 

Escola Municipal Professora 
Elizabete das Neves Teixeira 
Fernandes 

Divulgação provisória do 
resultado da prova objetiva 
e da contagem dos títulos 

11 de Dezembro de 
2012 

Jornal Tribuna do Interior e/ou 
Diário Oficial do Município 

Recurso da prova objetiva e 
contagem dos títulos 

De 12 à 17 de 
Dezembro de 2012 

SINE – AGÊNCIA DO 
TRABALHADOR 
Rua Interventor Manoel Ribas n° 
187 – centro 

Resultado Final 
21 de Dezembro de 
2012 

Jornal Tribuna do Interior e/ou 
Diário Oficial do Município 

 
§ 1° - Mediante imperiosa necessidade, os prazos dispostos neste item poderão ser 
prorrogados através de Avisos devidamente publicados no mesmo Órgão Oficial de 
publicação divulgado no cronograma de execução. 
§ 2° - Os formulários para inscrição e recurso estarão disponíveis nos respectivos locais de 
realização dos mesmos. 
§ 3° - O conteúdo deste Edital poderá ser contestado mediante recurso devidamente 
protocolado no local e prazo disposto no Cronograma Geral. 

2. DA DENOMINAÇÃO, REQUISITOS MÍNIMOS PARA INVESTIDURA E LOCAL 
ONDE SERÁ INICIADO O EXERCÍCIO DO CARGO 

 

N. 
DENOMINAÇÃO 

DO CARGO 
REQUISITOS 

LOCAL INICIAL 
DO EXERCÍCIO 

QUANTIDADE DE 
VAGAS 

01 ADVOGADO 

Ensino Superior em 
Direito e Registro 
no Conselho de 
Classe 

SEDE 01 

02 CONTADOR 

Ensino Superior em 
Contabilidade e 
registro no 
Conselho de classe 

SEDE 01 

3. DO VALOR INICIAL DO VENCIMENTO E DA CARGA HORÁRIA 



 
 
 

N. DENOMINAÇÃO DO CARGO 
VENCIMENTOS 

INICIAIS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

01 ADVOGADO R$ 2.442,04 20 horas 

02 CONTADOR R$ 3.249,93 40 horas 

4. VALOR DA INSCRIÇÃO 

O valor da inscrição será de R$ 100,00 (cem reais). 

5. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
5.1 - Conteúdos Gerais a todos os Cargos 
 
5.1.1 - PORTUGUÊS: 1-Interpretação e compreensão de texto; 2- Orações coordenadas e 
orações subordinadas. 3-Termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. 4- 
Regência verbal e nominal. 5- Concordância verbal e nominal. 6- Flexão verbal (modo, 
tempo, pessoa e número). 7-Ortografia. 8- Processos de formação de palavras. 
 
5.1.2 - MATEMÁTICA: 1- Razão. 2- Grandezas proporcionais. 3- Números proporcionais. 
4- Divisão proporcional. 5- Regra de três simples e composta. 6- Porcentagem. 7- 
Conceitos básicos de matemática financeira e simbologia. 8- Juros simples e compostos. 
9- Valor numérico de expressões algébricas. 10- Operações com expressões algébricas. 
 
5.1.3 – História do Município de Mamborê. 

 

5.2 – Conteúdo Específico 

5.2.1 - Advogado: 1 - Direito Constitucional: Direitos e garantias fundamentais, direitos e 
deveres individuais e coletivos, direito social, habeas corpus, mandado de segurança, ação 
popular, habeas-data; da nacionalidade, dos direitos políticos; da União, dos Estados, dos 
Municípios; da administração pública, dos servidores públicos civis. Emendas à 
Constituição, das Leis. Do poder Legislativo. Do Presidente da República. Do poder 
Judiciário. Princípios do Estado de direito, da legalidade, da igualdade, do controle 
judiciário. Funções essenciais da justiça, ministério público, advocacia geral da União e 
defensoria pública. Do sistema tributário nacional, da política urbana. Da seguridade social 
e do meio ambiente. 2 - Direito Administrativo: Administração Pública Direta e Indireta: 
Órgãos e Entidades. Autarquias. Atos e fatos administrativos. Classificação dos Atos 
Administrativos. Elementos do Ato Administrativo. Vinculação e Discricionariedade do Ato 
Administrativo. Perfeição, Validade e Eficácia dos Atos Administrativos. Atributos do Ato 
Administrativo. Teoria dos Motivos Determinantes. Formas de extinção dos Atos 
Administrativos. Atos Administrativos Inválidos. Convalidação. Contratos Administrativos. 
Conceitos e Caracteres Jurídicos. As Diferentes Espécies de Contratos Administrativos. Os 



 
 
Convênios Administrativos. Formação dos Contratos Administrativos. Licitação: conceito, 
princípios, fundamentos, modalidades e procedimentos. Lei n.º 8666/93 e demais 
alterações. Execução dos Contratos Administrativos. Inexecução sem culpa: teoria da 
imprevisão, caso fortuito e força maior, fato do Príncipe, fato da Administração, extinção 
dos contratos administrativos. Poderes Administrativos. Poder hierárquico, disciplinar e 
normativo. Poder de Polícia: conceito e setores de atuação; polícia administrativa e polícia 
judiciária; características; liberdades públicas e o poder de polícia. Utilização e ocupação 
dos Bens Públicos: Permissão e Concessão de uso, Concessão de domínio pleno. 
Intervenção do Estado na Propriedade Privada. Servidões Administrativas. Requisição e 
Ocupação Temporária. A Desapropriação por Utilidade Pública: conceito e fundamentos 
jurídicos. Procedimento Administrativo e Judicial. A Indenização. Contratação direta em 
concessões de serviços de saneamento. Dispensa de declaração de utilidade pública  nas 
ações de servidão administrativa. Lei do Pregão. Lei da Improbidade Administrativa – Lei 
8.429/92 Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000. Lei Federal e 
Processos Administrativos. Lei das Parcerias Público – Privadas (PPAS). Servidores 
Públicos – Regime Estatutário. Aposentadoria e Pensão – Emendas Constitucionais (nº 19, 
20 e 47). 3 - Direito Civil: Lei de introdução ao código civil, pessoa natural, pessoa 
jurídica, personalidade, domicílio, residência, bens, diferentes classes de bens, fatos 
jurídicos, prescrição e decadência, negócios jurídicos, posse: classificação, aquisição, 
efeitos e perda. Propriedade: aquisição, perda da propriedade móvel, direito real sobre 
coisa alheia, obrigações: modalidades e efeitos da liquidação das obrigações, cessão de 
créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de contratos, responsabilidade 
civil, teoria da culpa e do risco. 4 - Direito Processual Civil: Jurisdição, competência, 
critérios determinativos da competência, capacidade de ser parte, capacidade de estar em 
juízo, capacidade postulatória do litisconsorte da assistência, da intervenção de terceiros, 
da nomeação à autoria, da denunciação à lide, do chamamento ao processo. Processo e 
procedimento. Procedimento ordinário e sumaríssimo. Citação, notificação, intimações, 
defesa do réu, espécies de defesa, das exceções, da contestação, da reconvenção, da 
prova, ônus da prova, dos recursos e suas espécies, da ação rescisória. 5 - Direito do 
Trabalho e Processual do Trabalho: Conceito de empregado e empregador, contrato 
individual de trabalho por prazo determinado e indeterminado, interrupção e suspensão de 
contrato de trabalho, trabalho em condições insalubres, periculosas. Trabalho noturno, 
jornada de trabalho, convenções coletivas de trabalho, justiça do trabalho, varas do 
trabalho, competência das varas, tribunais regionais do trabalho, jurisdição e competência, 
férias, licença paternidade e maternidade, proteção do trabalho da mulher e do menor, 
repouso semanal remunerado, o trabalho temporário, seguro desemprego e 13º salário. 6 - 
Direito Penal: Efeitos civis e trabalhistas da sentença penal. Crimes contra a 
administração pública; Crimes contra a administração da justiça; Crimes contra a 
organização do trabalho. 7 - Direito Tributário: Princípios Constitucionais Gerais e 
Tributários. Princípios da Segurança Jurídica, Legalidade, Tipicidade, Isonomia, 
Capacidade Contributiva, Anterioridade, Irretroatividade, Não-confisco, Não-
cumulatividade, Seletividade. As Imunidades Tributárias. Sistema Constitucional Tributário. 
A Partilha das competências tributárias. O exercício das competências. Sistema de 
participações na arrecadação. Competência tributária e capacidade tributária ativa. A Lei 
Tributária no tempo e no espaço. Critérios da Interpretação. Espécies Tributárias. Tributos 
Municipais. Hipótese da incidência e fato jurídico tributário (fato imponível). Causas de 
extinção do crédito: pagamento, compensação, transação, remissão, decadência, 
prescrição, conversão do depósito em renda, consignação em pagamento, decisão 
administrativa irreformável, decisão judicial passada em julgado, pagamento antecipado no 
lançamento por homologação. Exclusão do crédito tributário: Isenção e Anistia. Suspensão 



 
 
da Exigibilidade do Crédito. As Infrações e as Sanções Tributárias. Classificação. Espécies 
de Sanções. Princípios Aplicáveis. A Responsabilidade por Infrações. Ilícitos ou infrações 
tributárias e os crimes fiscais. A Denúncia Espontânea. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
101/2000). Pessoas sujeitas à Lei. Renúncia Fiscal face à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
8 - Direito Municipal: Lei Orgânica do Município de Mamborê. 

5.2.2 – Contador: 1 - Princípios fundamentais da contabilidade. Depreciação. 
Amortização. Apuração de resultados. Demonstrações contábeis. Conhecimentos e 
utilização da Lei nº 4.320/64.  2 - Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação. A 
função da contabilidade na Administração Pública. 3 - Sistemas da contabilidade pública: 
objetivo e classificação. Sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial e de 
compensação. 4 - Balanços: orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das 
variações patrimoniais. 5 - Receita Pública: Conceito, Controle da execução, 
Contabilização, Classificação. Receita extraorçamentária. 6 - Despesa Pública: Conceito, 
Controle, Contabilização, classificação. Despesa Extraorçamentária. 7 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias: conceito, objetivo e conteúdo. Metas Fiscais e Riscos Fiscais. 8 - Lei de 
Orçamento Anual: conceito de Orçamento Público. Conteúdo do Orçamento-programa: 
quadros que o integram e acompanham, conforme a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar 
nº 101/2000. Classificações Orçamentárias. Classificação da receita por categorias 
econômicas. A classificação da receita de acordo com a Portaria nº 163/2001. 
Classificação da despesa. Classificação institucional. Classificação funcional-programática. 
Classificação econômica. A classificação da despesa conforme a Lei nº 4.320/64. 10 - Lei 
Complementar nº 101/2000, LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal: principais conceitos, 
pontos de controle e índices aplicáveis  a esfera de governo municipal, integração entre o 
Planejamento e o Orçamento Público previstos da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000. Limites Constitucionais de Despesas dos Poderes Municipais. Limites 
percentuais dos gastos dos Poderes Municipais. 11 - Constituição Federal de 1988, 
atualizada e Emenda Constitucional nº 25/2000. 12 - Os crimes praticados contra as 
finanças públicas (Lei  Federal nº 10.028/00). 13 - Regime Jurídico da Licitação (Lei 
Federal nº 8.666/93 e atualizações) e Lei 10.520/2000: conceito, finalidade e modalidades 
de licitação. 14 – Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal. 

6. DA RESERVA ESPECIAL 

I - Havendo contratações em número superior ao previsto no item 02 deste Edital para 
cada cargo, especificamente, em número igual ou superior a 20 (vinte) Candidatos em 
cada Cargo, será assegurado, nas vagas abertas para o respectivo cargo, 5% (cinco por 
cento) das vagas como reserva especial para os Candidatos portadores de deficiência 
física, ressalvado os demais requisitos deste Edital, que se aplica em igualdade de 
condição aos portadores deste benefício (pontuação mínima para classificação, 
requisitos mínimos para nomeação, etc.) e desde que a Deficiência do Candidato não 
importe em prejuízo do desempenho das atividades de cada Cargo. 
II - Antes da nomeação, o Candidato portador de deficiência física será submetido a 
perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o 
exercício das atividades do cargo. 
III - A perícia médica será realizada pela Junta Médica oficial do Município ou Médico do 
Trabalho, devendo o laudo ser emitido no prazo de até 05 dias úteis, contados da data do 
respectivo exame. 
IV - Caso a Junta Médica ou Médico do Trabalho conclua pela inaptidão do candidato, será 
constituída de ofício, no prazo de até 30 dias, equipe médica para nova perícia, da qual 



 
 
participará um médico especialista na deficiência de que é portador o candidato e um 
Médico indicado pelo candidato. 
V - A equipe médica deverá apresentar conclusão da avaliação no prazo de 05 dias úteis 
contados da realização do exame. 
VI - Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela equipe médica. 

7. DA INSCRIÇÃO E DO PAGAMENTO DA TAXA 

7 - A inscrição será efetivada no período e local disposto no Cronograma de Execução, 
observado o horário estabelecido para atendimento e às seguintes normas: 
I - O Candidato deverá retirar o Formulário no Local de inscrição indicado no Cronograma 
de Execução, preencher corretamente e realizar o pagamento da taxa de inscrição 
correspondente através do Documento de Arrecadação Municipal que será fornecido. 
II - Até o último dia do prazo de inscrição, observado o horário de expediente, o Candidato 
deverá entregar o formulário de inscrição devidamente preenchido, juntamente com uma 
cópia do comprovante de pagamento no SINE (Rua Interventor Manoel Ribas n° 187 - 
centro) e exigir o protocolo, mantendo-o em seu poder, juntamente com o comprovante 
original de pagamento da taxa de inscrição. 
III - Não será aceita inscrição por fax ou correio eletrônico. 
IV - O preenchimento correto da Ficha de Inscrição é de inteira responsabilidade do 
Candidato, pressupondo-se, pela formalização desses atos, o conhecimento 
pormenorizado deste Edital e a consequente aceitação de todos os termos. A Comissão ou 
o Servidor do SINE não estão autorizados a preencherem a ficha de inscrição nem serão 
responsabilizados pelo preenchimento incorreto da ficha. 
V - A declaração falsa ou inexata de dados constantes do requerimento de inscrição 
acarretará em insubsistência da mesma, nulidade de aprovação e/ou da classificação (se 
verificada posteriormente) sem prejuízo das sanções penais aplicáveis. 
VI - Antes de efetuar a inscrição, o interessado deverá conhecer este Edital na íntegra e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, sendo que não haverá isenção 
total ou parcial da taxa de inscrição. 
VII - A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, no tácito conhecimento pelo 
candidato de todas as condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento, devendo declarar, na ficha de inscrição, que tem ciência 
e aceita que caso classificado deverá entregar no ato da nomeação, os documentos 
comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo. 
VIII - Serão deferidas apenas as inscrições que preencham cumulativamente os seguintes 
requisitos: 

a) Formulário de inscrição corretamente preenchido; 
b) Pagamento da taxa de inscrição efetuado até o último dia de inscrição; 
c) Pagamento confirmado pela Instituição responsável pela arrecadação.  

IX - O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento deverão ser mantidos em 
poder do candidato, devendo ser apresentado quando houver necessidade.  
X - Só terá validade o comprovante de inscrição junto com o comprovante de pagamento. 
XI - A solicitação de inscrição realizada com pagamento com cheque bancário que venha a 
ser devolvido, por qualquer motivo, culminará com o indeferimento da inscrição, sem 
prejuízo das medidas legais cabíveis. 
XII - As inscrições deferidas serão divulgadas na forma e na data prevista no item 1.1 
deste Edital. 



 
 
XIII - O Candidato poderá recorrer do indeferimento da inscrição através de Documento 
escrito, endereçado à COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO - CEC, devidamente 
fundamentado, protocolado no SINE (Rua Interventor Manoel Ribas n° 187 - centro), 
dentro do prazo disposto no Cronograma de Execução. 
XIV - Se houver recurso e o resultado do julgamento do mesmo for favorável ao Candidato, 
será publicada nova lista com o nome dos Candidatos com inscrição deferida após 
recurso. Se o recurso for indeferido, será publicado aviso e as razões do indeferimento 
estarão a disposição do Candidato no mesmo local de realização das inscrições. 
XV - Qualquer dúvida relativa ao processo de inscrição ou às normas do presente Edital 
poderá ser sanada através de requerimento por escrito, protocolado no mesmo local 
destinado às inscrições e endereçado à COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO, sendo 
que as respostas estarão disponíveis após 24 horas, no mesmo local do protocolo. 

8. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAR A PROVA 

O candidato que necessitar de qualquer tipo de tratamento diferenciado para a realização 
da prova deverá solicitá-lo no formulário de inscrição, indicando claramente quais os 
recursos especiais necessários. A solicitação de recursos especiais será atendida 
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade, o que será julgado pela 
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO. 

9. DA DIVULGAÇÃO DO ENSALAMENTO 

I - O ensalamento dos Candidatos será afixado em Edital no dia da prova no local de 
realização das provas, junto ao Portão de entrada e na porta de cada sala. 
II - Em hipótese alguma será fornecido o ensalamento via telefone, por e-mail ou 
pessoalmente. 
III - Os portões serão abertos às 07h20min e fechados as 07h50min. 

10. DA PROVA ESCRITA 

A prova escrita será composta de 40 (quarenta) questões, ocasião em que será 
avaliado: 

a) Português – 08 questões; 
b) Matemática – 07 questões; 
c) História do Município – 05 questões 
d) Conhecimentos específicos do Cargo – 20 questões 

 
§ 1° - A Prova será  
I - objetiva, constituída de questões de múltipla escolha, com cinco alternativas (a, b, c, d, 
e), das quais apenas uma será correta; 
II - de caráter eliminatório e classificatório; 
III - realizada no dia local mencionado no Cronograma de Execução, com início às 
08h00min e término às 12h00min para todos os cargos.  
 
§ 2° - Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a entrada de Candidato no local da 
prova: 
I - Sem o comprovante de inscrição, comprovante de pagamento e Cédula de Identidade 
(original) nos termos previstos neste Edital; 



 
 
II - Após o horário previamente determinado, ficando os retardatários automaticamente 
eliminados do Concurso; 
III - Acompanhados de crianças ou mesmo de adultos, salvo uma acompanhante para a 
candidata que tiver necessidade de amamentar no dia da prova, que ficará com a guarda 
da criança em local reservado, não havendo nenhuma compensação em relação ao tempo 
da prova. 
 
§ 3° - Os candidatos deverão apresentar-se para a Prova de Conhecimentos munidos de: 
I - comprovante de inscrição do Concurso, acompanhado do comprovante de pagamento. 
II - documento original de identidade (com foto). 
III - caneta esferográfica azul ou preta, escrita grossa. 
 
§ 4° - No tocante à realização da prova, aplicam-se as seguintes regras: 
I - As respostas às questões objetivas deverão ser transcritas para o cartão-resposta com 
caneta esferográfica com tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única 
resposta para cada questão. 
II - A Folha de Resposta é o único instrumento válido para a correção da prova. O prejuízo 
advindo do preenchimento incorreto será de inteira responsabilidade do candidato.  
III - Na correção da Folha de Resposta, será atribuída a pontuação zero à questão com 
mais de uma opção assinalada, sem opção assinalada ou com rasura. 
IV - É vedada a substituição da Folha de Resposta decorrente de erro cometido pelo 
Candidato. 
V - Ao terminar a prova, o Candidato deverá entregar o caderno de provas e a Folha de 
Respostas ao Fiscal de Sala, devidamente nominados e assinados, salvo se faltarem 
apenas 15 minutos para o término do prazo de realização da prova, caso em que o 
Caderno de prova poderá permanecer em poder do Candidato. 
VI - O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas 
por no mínimo uma hora após o início da prova de Conhecimentos. A inobservância deste 
item acarretará a não correção da prova e, conseqüentemente, a eliminação do candidato 
do Concurso Público. 
VII - A duração de 04 (quatro) horas para a realização da prova inclui o preenchimento da 
Folha de Respostas. 
VIII - Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a Folha de Respostas 
ao mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se todos juntos da 
sala. 
IX - Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.  
X - O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a data, local e horário da 
realização da prova como justificativa de sua ausência.  
XI - O não comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência 
do candidato e resultará na sua eliminação do Concurso Público. 

11. DOS TÍTULOS 

Serão aceitos como títulos, comprovantes válidos de conclusão das seguintes formações: 
 

ITEM DE AVALIAÇÃO TITULAÇÃO ACADÊMICA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA 

Especialização  05 PONTOS 

Mestrado 15 PONTOS 

Doutorado 20 PONTOS 



 
 
§ 1º - À prova de título, aplicam-se as seguintes regras: 
I - Independente da quantidade de títulos apresentados, a pontuação máxima de títulos 
será de 20 (vinte) pontos. 
II - Não serão considerados como Títulos outros documentos apresentados, que não 
os expressamente descritos no cronograma de títulos deste Edital. 
III - Os títulos serão recebidos pelos Servidores do SINE durante o prazo de inscrição 
previsto no cronograma geral do Edital. O candidato poderá protocolar os títulos 
juntamente com a inscrição ou após, desde que no prazo previsto para apresentação dos 
títulos, que coincide com o prazo de inscrição.  
IV - Os títulos deverão ser apresentados em duas vias (cópias), uma delas autenticada. A 
via não autenticada será devolvida ao Candidato com o protocolo de recebimento, após 
conferir que é idêntico ao título autenticado, que ficará em poder dos Servidores do SINE. 
V - Não serão aceitos títulos apresentados fora do prazo. 
 
§ 2º - Somente serão aceitos os comprovantes de conclusão emitidos por Entidades 
reconhecidas pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC, cabendo ao Candidato 
apresentar, juntamente com o título, cópia da Portaria do MEC equivalente. 

12. DOS CRITÉRIOS PONTUAÇÃO DAS PROVAS 

Os critérios de seleção serão os seguintes: 

I – Cada questão da prova objetiva específica valerá 3,0 pontos (três pontos), somando-se 
um valor máximo a ser alcançado de 60,0 (sessenta) pontos; 

II – Cada questão da prova objetiva de português, matemática e história do Município 
valerá 1,0 pontos (um ponto), somando-se um valor máximo a ser alcançado de 20,0 
(vinte) pontos 

III – Os títulos somarão, no máximo, 20 (vinte) pontos. 

13. DO RECURSO E DO PEDIDO DE REVISÃO 

No prazo e na forma disposta no Cronograma de Execução, o candidato poderá interpor 
recurso sobre questões objetivas ou Requerer a revisão da correção da prova ou 
contagem dos títulos, observadas as seguintes regras: 
 
I – Somente serão aceitos os recursos devidamente justificados e fundamentados, 
protocolados dentro do prazo legal no local disposto no Cronograma de execução deste 
Edital.  
 
II - Recursos ou pedidos de revisões fora do prazo serão desconsiderados. 
 
III - Caso os recursos tenham fundamentos, cada questão anulada será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos do cargo correspondente à(s) 
questão(ões) anulada(s). 
 
IV - Estando o pedido de revisão de correção devidamente justificado, a Comissão 
disponibilizará ao Candidato, cópia do Cartão-resposta, bem como, procederá as devidas 
alterações, quando for o caso. 



 
 
V - O resultado do julgamento dos recursos será publicado em extrato, juntamente com o 
resultado final do concurso, com as eventuais correções nas notas, quando os recursos 
forem julgados procedentes. 

14. DA CLASSIFICAÇÃO 

14.1 - Para todos os candidatos dos cargos deste Edital, serão considerados classificados 
aqueles que obtiverem no mínimo 40 pontos da prova escrita. 

14.2 - O Candidato que não obtiver o número mínimo de acertos será automaticamente 
eliminado e seus títulos desconsiderados. 

15. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Em caso de empate na nota final do Concurso Público, terá preferência o candidato que, 
na seguinte ordem: 
I - tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste 
concurso, conforme art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso. 
 
II - Obtiver nas questões específica da prova objetiva, maior pontuação; 
 
III - maior idade, considerando ano, mês, e dia de nascimento. 

16. DO REGIME JURÍDICO DAS NOMEAÇÕES 

O regime Jurídico das futuras nomeações será o REGIME ESTATUTÁRIO, estabelecido 
pela Lei Municipal n. 001/2010 e regulamentado pela Lei Complementar Municipal n° 
33/2012. 

17. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA 

A investidura no cargo e seu exercício sujeitam-se às normas estabelecidas pelas Leis 
Municipais e aos seguintes requisitos: 

I - ser brasileiro nato ou naturalizado; 
II - atender aos requisitos de escolaridade e de inscrição junto aos órgãos de classe; 
III - ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse; 
IV - apresentar Cédula de Identidade, Cadastro de Pessoa Física - CPF regularizado e 
Título Eleitoral; 
V - estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as 
militares; 
VI - apresentar certidões dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em 
que tenha residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis meses; 
VII - apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, CARGO ou 
função pública e sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão; 
VIII - apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio e, se 
casado(a), a do cônjuge; 
IX – Submeter-se à exame de higidez física e mental, capacitante ou incapacitante, de 
responsabilidade exclusiva do Município de Mamborê, com o objetivo de aferir se as 



 
 

condições física e psíquica são adequadas ao exercício das atividades inerentes ao 
cargo; 
X - apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da posse. 

Parágrafo Único - além do já disposto neste capítulo, no ato da investidura aplicar-se-ão 
as seguintes regras: 
I - Os documentos comprobatórios de escolaridade - diplomas registrados ou certificados 
acompanhados de histórico escolar - devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos 
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), Conselho Nacional de Educação (CNE) ou 
Conselho Estadual de Educação (CEE). 
II - Os diplomas e certificados obtidos em instituições estrangeiras terão que estar 
devidamente convalidados. 
III - A nomeação seguirá rigorosamente à ordem classificatória no presente CONCURSO 
PÚBLICO. 

18. DAS REGRAS SOBRE PEDIDOS DE INFORMAÇÕES E DENÚNCIAS 

I - Para fins de organização do certame, considerar-se-ão oficiais apenas as informações 
escritas, constantes deste Edital ou oriundas de atos da Comissão Especial de Concurso. 
II - Os pedidos de informações realizados por escritos, serão respondidos no prazo de 24 
horas. 
Informações eventualmente fornecidas por telefone, e-mail ou pessoalmente considerar-
se-ão não autorizadas e não poderão ser usadas contra a Comissão ou o Município. 
III - Os protocolos dos pedidos de informações deverão ser feitos no mesmo local de 
protocolo de recurso, disposto no cronograma de execução. As respostas estarão 
disponíveis no mesmo local. 
IV - As denúncias serão oferecidas diretamente à Ouvidoria Municipal, através do telefone 
156 ou através de protocolo no setor de protocolo do Município. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

I - O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a data, local e horário da 
realização de provas, como justificativa de sua ausência.  
II -  O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, inclusive moléstia, luto 
ou atraso, caracterizará desistência do candidato e resultará na sua eliminação do 
Concurso Público. 
III - Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público 
candidato que, durante a Prova de Conhecimentos: 

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, 

notas e/ou impressos e/ou que se comunicar com outro candidato; 
c) for surpreendido portando telefone celular, gravador, receptador, pagers, notebook 

e/ou equipamento similar; 
d) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a 

sua realização, ressalvado o direito do candidato que permanecer até 15 minutos 
antes do término, de levar a prova; 

e) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
f) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas; 
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 



 
 

h) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria 
ou de terceiros. 

IV - O prazo de validade do presente Concurso é de 02 (dois) anos, contados a partir da 
data de publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município, podendo ser 
prorrogado por igual período. 
V – A aprovação no presente Concurso assegura ao Candidato tão somente o direito de 
não ser preterido, quando do provimento do Cargo, não assegurando ao Candidato o 
direito de ingresso no Serviço Público, que fica a critério do Poder Executivo, condicionada 
às observâncias das disposições legais pertinentes e, sobretudo, ao interesse e 
conveniência da Administração.  
VI - As vagas serão preenchidas na medida em que se fizerem presentes às necessidades 
e se houver disponibilidades financeiras e orçamentárias, atendendo o que preconiza a LC 
101/2000 – Lei de responsabilidade Fiscal. 
VII - O candidato que deixar de apresentar, no dia de realização da prova, documento que 
o identifique, reconhecido em todo o território nacional, alegando qualquer justificativa, não 
realizará a prova, sendo excluído do certame. 

VIII - É terminantemente proibido o uso ou a manutenção dos seguintes aparelhos ligados 
durante as provas: telefone celular, bip, walkman, rádio, receptor/transmissor, gravador, 
agenda eletrônica, notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer 
outro meio de comunicação ativa ou passiva. 

IX - Considerando a alteração no cronograma do Concurso, fica aberta a possibilidade de 
devolução dos valores das inscrições aos Candidatos que se sentirem prejudicados, que 
assim requererem expressamente, através de requerimento por escrito. 
X - Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela COMISSÃO ESPECIAL DE 
CONCURSO. 
 

Mamborê, 24 de Outubro de 2012. 
 
 
 
 
 
 

LUIZ CÉSAR RIBAS SPHAIR 
Presidente CEC 

 
 

 
 

 
 


