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EDITAL Nº 001/92

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL

Fazemos público, por ordem do senhor Presidente da

Câmara Municipal de João Neiva—ES, que no período de 13 a 19 de
maio do ano em Curso, estarão abertas as inscrições ao CONCURSO '

PÚBLICO MUNICIPAL para provimento de cargos criados pela Resolu —

ção CMJN nº 007/92 (Plano de Carreira), do QUADRO DE PESSOAL da

Câmara Municipal, bem como os que vagarem ou forem criados no pg
ríodo de validade deste Concurso.

Os cargos, vencimentos com valores de abril/92,ca£
reira, classe, número de vagas e regulamento do concurso público
municipal seguem abaixo discriminados:

CARGO CARREIRA CLASSE VAGAS VENCIMENTOS

Servente I A 01 144.680,00
Oficial Administrativo II A 01 417.470,00
Contabilista II A 01 417.470,00
Advogado « III A 01 569.750,00

0 concurso público municipal será coordenado pela
Comissão Coordenadora do Concurso, observadas as seguintes condi-
ções:

01 — 99 REGIME JURÍDICO
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der Público Municipal, nos termos do art. 39 da Constituição da
República Federativa do Brasil, de 05 de Outubro de 1988.

02 — DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

2.5 —

03 — DAS INSCRIQÓES

3.1 —

ser brasileiro nato ou naturalizado;
ter completado dezoito anos na data de ins —
crição:

estar em dia com as obrigações eleitorais:

estar em dia com o serviço militar, se do se
xo masculino;

comprovar, impreterivelmente, através de di
ploma registrado ou revalidado, a escolaridª
de exigida até a posse do cargo, conforme o
caso:

comprovar o registro no órgão competente pa—
ra o exercício da profissão.

As inscrições serão recebidas na Câmara Muni
cipal de João Neiva—ES, no período de 13 a

S19 de maio do ano em curso, das 12:00 as
18:00 horas, nos dias úteis.

— O candidato, para se inscrever, deverá com
parecer ao local indicado, munido de car—

teira de identificação, duas fotos recen —
tes e iauais. tamanho 3x4. e comprovante
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res abaixo discriminados.

3.1.1.1 — Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) para a
carreira I: servente.

3.1.1.2 — Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) para

a carreira II: oficial administrativo e
contabilista.

3.1.1.3 — Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) para

3.4

a carreira III: advogado.

— Em nenhuma hipótese haverá devolução da ta—

xa de inscrição, que é cobrada a título de

ressarcimento das despesas com material e

serviços necessários ao processo seletivo.

— No ato da inscrição, o candidato deverá com

provar as condições exigidas no item 2, e

preencher corretamente o requerimento manug
crito.

A inscrição poderá ser feita por procuração,

com apresentação do instrumento de mandato,

que ficará retido, e documento de identidade

do procurador.

Após a homologação da inscrição, o candidato

receberá um cartão de identificação, sem o

qual não lhe será permitido ingressar no re —

cinto para fazer as provas.

Todos os documentos exigidos deverão ser aprg

sentados no ato do requerinento da inscrição,

não sendo permitida inscrição provisória ou
a
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cido, sob quaisquer condições ou pretextos.

3.5 — Os pedidos de inscrição serão julgados pela
Comissão Coordenadora do Concurso, que apro—

vará mandando publicar na imprensa e fixando
em local público a relação dos habilitados.

04 - ªº CONCURSO

4.1 — O concurso constará de provas de conhecimen—

tos gerais, de conhecimentos específicos e
de títulos. Os cargos serão separados em grª
pos ou áreas, de confonmidade com sua nature
za.

4.1.1 — As provas de conhecinentos gerais, para os
cargos que exijam escolaridade de lº grau
completo e 29 grau, constarão de testes e
de questões dissertativas das seguintes
disciplinas e assuntos:

PORTUGUES: dissertação, ofícios, cartas, '
requerimentos, etc, além de testes sobre
questões gramaticais.

MATEMÁTICA: será de acordo com o nível de

escolaridade exigido para o cargo.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MUNICÍPIO: serão

de acordo com o nível de escolaridade exi— p

gido para o cargo. &]: . .A. '] ') .- Ãe hmxrne Ão ªnnhànimen'b-ne achar“: 'F'1 FAG nar-24
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4.1.3 —

4.1.4 —

4.1.5 —

4.1.6 —

4.1.6.1

provimento de cargos com exigência de esco—

laridade de lª e 29 graus, constarão de

questões dissertativas e de testes sobre cg

nhecimentos relativos ao cargo pretendido '

pelo candidato.

Os candidatos aos cargos com exigência de '

escolaridade a nível de 3º grau, realizarão

somente as provas de conhecimentos específl

cos relacionados ao cargo pretendido, cons—

tando questões discursivas temáticas e/ou '
testes.

Somente será admitido a sala de provas o

candidato que se apresentar rigorosanente '

dentro do horário estabelecido, e estiver '

munido de documentação hábil.

Não haverá segunda chamada ou repetição de

provas, importando a ausência ou o atraso '

do candidato na sua exclusão do concurso, '

seja qual for o motivo alegado.

Na realização das provas não será permitido

ao candidato, sob pena de exclusão:

» comunicar—se com os demais candidatos ou

terceiros estranhos ao concurso, bem como

consultar livros, apostilas ou apontamen—

tos, legislação anotada ou comentada, nem

usar máquinas de calcular ou outros apare

Mmemuàmwç
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ser em casos especiais e na companhia dofiscal. '
4Jl.6.3 — As provas serão realizadas para todos os

candidatos inscritos, ao mesmo tempo, em

local pré—determinado, e, sob pena de nº
lidade, não serão assinadas nem consta —

rão qualquer sinal que permita a identi—
ficação de seus autores, além do número
de inscrição do candidato.

4.2 — Os candidatos inscritos a cargos que exijam
a escolaridade de lº grau incompleto, serão
submetidos a entrevista e/ou prova prática.

4.2.l — A entrevista constará do preenchimento da

ficha cadastral de identificação do candi—
dato, e de questionário sobre as ativida —

des inerentes aos serviços de natureza tég
nica e administrativa do cargo pretendido.

4.2.2 — A prova prática será realizada com os equi
pamentos disponíveis na Câmara, necessários

ao uso da profissão exigida pelo cargo.
4.2;3 — A entrevista e a prova prática serão pres—

tadas, individualmente, pelos candidatos '
inscritos perante uma comissão composta de
examinadores, devidamente credenciados.

05 — ªº JULGAMENTO DAS PROVAS

5.1 — As provas serão avaliadas de 0 (zero) a 100
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5.4 —

do o candidato que obtiver, em cada prova, nº
ta igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
Os candidatos habilitados serão classificados

em ordem decrescente, de acordo com a nota fi
nal obtida.

Em caso de igualdade de notas, terá preferên—
cia o candidato que:
— obtiver maior nota na prova de conhecimen —

tos específicos:

— persistindo o empate, o candidato que obti—

ver maior nota na prova de conhecimentos gg
rais;

— persistindo o empate, o candidato de maior
idade.

Não haverá, em hipótese alguma, revisão de
prova.

Somente após a conclusão do julgamento das '

provas serão identificados os seus autores, e
publicados seus nomes na imprensa e em local
público.

Concorrerão a contagem de pontos por títulos

somente os candidatos concorrentes ao cargo
de nível superior, quando habilitados.
No concurso de títulos serão considerados os

seguintes requisitos devidamente comprovados,
e respectivos pontos:

3

,

l

— As informações sobre o local, data e horá — Á/
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5.7.2 — A pontuação atribuída aos títulos não pode

rá exceder a 40 (quarenta) pontos, sendo

desconsiderados os demais.

5.7.3 — Não serão aceitos protocolos de documentos,

os quais deverão ser apresentados em cópias

xerogrâficas autenticadas ou acompanhadas '

do respectivo original, para serem vistadas

pelo inspetor.

5.7.4 — A pontuação dos títulos será a seguinte:

I — curso de especialização ou exercício do

magistério no 3º grau, com afinidades '

com a área: 5 (cinco) pontos, até 10

(dez) pontos;

II — participação em congressos, seminários,

simpósios e cursos de aperfeiçoamento: 2

(dois) pontos por certificado, até 30

(trinta) pontos.

5.8 — A nota do candidato habilitado será a média

aritmética das notas em cada prova, acresci —

da dos pontos atribuídos aos títulos.

5.9—_ Os candidatos serão classificados de acordo '

com a ordem decrescente da média final.

06 — D_O PROGRAMA PARA g_s_ PROVAS

6.1 — O programa para cada prova de conhecimentos '
”

específicos é aquele discriminado na Resolu — k/
1

cão CMJN nº 007/92 (Plano de Carreira). (tn-in
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"descrição detalhada das tarefas" para cada '
cargo, por grupo" ocupacional.

O programa para prova de conhecimentos especi

ficos dos candidatos ao cargo de nível supe —
rior, abrangerá o conteúdo de disciplinas e '
matérias que satisfaçam as exigências para o
preenchimento do respectivo cargo, além das
exigências constantes da Resolução CMJN nº
007/92.

O programa e o conteúdo das disciplinas para

provas de conhecimentos específicos serão afi
xados no quadro de avisos da Câmara Municipal
sob forma de anexo ao presente item.

07 — DAS DISPOSIÇÓES FINAIS

7.1 — Os cargos vagos discriminados no caput deste

Edital de concurso público municipal, após a
homologação definitiva dos habilitados, serão
preenchidos de acordo com a necessidade do

serviço, obedecendo as disponibilidades orça—
mentárias e financeiras da Câmara, e a conve—

niência da administração, de conformidade com

a ordem decrescente da classificação definiti
va.

A inexatidão das afirmativas ou irregularida—

de dos documentos, ainda que verificadas pos—
+cv'ªinv'mch4—o cTiminzvgn n Fªmilia:—Pn An “vºar-ac
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7.6 —

7.6.1

7.6.2

rentes da inscrição.

A inscrição do candidato implicará no conheci

mento das presentes instruções e na aceitação

tácita das condições do processo seletivo, '

tais como se acham estabelecidas no presente

Edital e nas normas legais pertinentes.

Caberá ao Presidente da Câmara Municipal a hg

mologação do resultado deste Concurso, apre—

sentado pela Comissão Coordenadora do Concur—

so.

O prazo de validade do presente concurso é de

2 (dois) anos, contados a partir da data de

sua homologação.

Requisitos para a posse no cargo:

— Para a passe no cargo, o candidato classifi

cado deverá apresentar os documentos comprº

batórios das condições exigidas no item 2,

bem como ter boa conduta, gozar de boa saú—

de física e mental, e não ser portador de

deficiência incompatível com o exercício do

cargo.

— O documento comprobatório da escolaridade '

exigida que o habilitou neste Concurso, de—

verá ser entregue no original ou cópia xerº

gráfica autenticada, podendo os demais doou

mentos ser entregues em cópias xerográficas

acompanhadas do original, para serem vista—;

A

L
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7.7 — Os casos omissos serão resolvidos pelo Presi

dente da Câmara Municipal, mediante provoca—

ção da Comissão Coordenadora do Concurso.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro,

em 06 de Maio de 1992.

afã/1%? ROBERTO cor;/fªia
/

Preside te da Comissão

Presidente da Câmara Municipal de João Neiva
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CONCURSO PÚBLICO

PROGRAMAS E CONTEÚDO DAS DISCIPLINAS PARA PROVAS

DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ti;,
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. o advogado e a defensoria pública

. direito público e direito privado

. direito constitucional

. direito administrativo

. direito penal e direito processual penal

. direito tributário e legislação tributária

. direito do trabalho

. direito internacional

. direito civil e processo civil

. direito comercial, marítimo e terrestre

. associação de advogados e regulamentação profis—

sional

. fóruns, cartórios, tribunais e gabinetes

. juízes, promotores, defensores públicos, procurª
dores

. lei orgânica do município

. regimento interno da Câmara Municipal

. lei municipal do plano de carreira ou plano de

cargos e salários

. lei municipal do regime jurídico único

. legislação municipal: código de obras, código de

posturas, código tributário

. licitação, adjudicação e contrato
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TÉCNICO ª CONTABILIDADE

. trabalhos de escrituração contábil

. atos e fatos contábeis

. orçamentos e atos financeiros

. prestação de contas

. empenhos, recebimentos, pagamaitos e liquidações

. duplicatas, ordens de pagamento, cheques, ordem '
bancária, saldos e extratos

. nota fiscal, fatura, documentos de compra e venda

. balancetes orçanentários e financeiros

. controle de novinentação financeira: custeio, su—

primento de fundos, pagamento de folhas de passo—
al, pagamento de viagens

. execução de serviços de datilografia, mecanogra —
fia, sistema eletrônico de dados

. elaboração de relatórios contábeis

lei municipal de diretrizes orçamentárias
. lei municipal do regine jurídico
. lei municipal da estrutura administrativa

O profissional contabilista e o Município
. O contabilista e a ética profissional

. leis municipais do código tributário, do código '
de obras, e do código de posturas
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OFICIAL ADMINISTRATIVO

. matemática financeira (29 grau)

. relações públicas e humanas no trabalho

. elementos de administração em geral

. contabilidade geral e de custos (29 grau)

. elementos de estatística

. organização e técnica comercial

. datilografia, mecanografia e processamento de '
dados

. redação de ofícios, cartas, memorandos, portarias,
decretos legislativos, resoluções.

. confecção de atas, editais, cadastro de fornece —
dores

. leitura e registro de leis, decretos, resoluções,
portarias e demais atos administrativos

. controle de agenda, entrevista, reunião, viagem
de seus superiores, do Presidente, etc

. administração de pessoal: folha de pagamento, re—

colhimentos legais, controle de férias e discipll
nas

. preenchimento de fichas, formulários, talões, ma—

pas, tabelas, requisições, vales e cheques
. licitação: carta—convite, tomada de preços, con —

corrência, concurso e leilão

. parecer, análise e pronunciamento em processos

&. recepção, triagem e encaminhamento de pessoas à )(“xvrebarticão nâblica


