
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TITULOS
EDITAL - N.o 001/2006

o Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA
TERRA, no uso de suas prerrogativas regimentais, e sob a
responsabilidade da Fundação Ceciliano Abel de Almeida -
FCAA, situada no Campus Universitário da UFES - Goiabeiras,
faz saber que será realizado, nos termos deste Edital e em
consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal
e demais legislações disciplinadoras, o CONCURSO PÚBLICO
DE PROVAS E TíTULOS destinado ao provimento efetivo de

vagas existentes no QUADRO DE PESSOAL da Câmara Mu-
nicipal, conforme constante a seguir:

1. DOS CARGOS OBJETO DO CONCURSO PÚBLICO
1.1. O Quadro I abaixo apresenta os cargos objeto do Con-
curso Público e especifica o número de vagas, os requisitos
exigidos, a carga horária semanal de trabalho, o vencimento
básico e as provas do concurso.

Quadro I - DESCRICÃO DOS CARGOS DO CONCURSO
Cargos Número Carga

Vencimento
(Área de Atuação) de Requisitos Horária

Básico Provas do Concurso
Vagas Semanal

Prova Objetiva de Língua
Portuguesa (05 Questões)

Procurador 01 Curso Superior em Direito 30 horas R$ 1.800,00 Prova Objetiva de Conhecime
Inscrição na OAB. Especificos (25 Questões)

Prova de Avaliação de Titulos
Prova Objetiva de Língua Portu-
guesa (05 Questões)

Contador 01 Curso Superior em Ciências Contábeis 30 horas R$ 1.100,00 Prova Objetiva de Conhecimentos
Registro no CRC Especificos (25 Questões)

Prova de Avaliação de Titulos
Prova Objetiva de Língua
Portuguesa (13 Questões)

Assistente Administrativo 01 Conclusão do Ensino Médio 30 horas R$ 600,00 Prova Objetiva de
Matemática (10 Questões)
Prova Objetiva de Noções de
Informática (07 Questões)
Prova Objetiva de Língua
Portuguesa (13 Questões)

Auxiliar Administrativo 01 Conclusão do Ensino Médio 30 horas R$ 600,00 Prova Objetiva de
Matemática (10 Questões)
Prova Objetiva de Noções
Informática (07 Questões)
Prova Objetiva de Língua

Auxiliar de Serviços Gerais 01 Ensino Fundamental Incompleto 30 horas R$ 360,00
Portuguesa (17 Questões)
Prova Objetiva de Matemática
(13 Questões)
Prova Objetiva de Língua
Portuguesa (10 Questões)

Conclusão do Ensino Fundamental Prova Objetiva de Matemática
Motorista 01 Carteira Nacional de Habilitação 30 horas R$ 600,00 (10 Questões)

Categoria: D Prova Objetiva de Conheci-
mentos Especificos (10 Ques-
tões)

2. DA INSCRiÇÃO E VAGAS
2.1. São requisitos para a inscrição no Concurso: (i) ser brasi-
leiro, ter completado 18 (dezoito) anos até o último dia da ins-
crição, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais; (ii)
possuir o requisito mínimo exigido para o cargo; (iii) conhecer e
estar de acordo com as exigências estabelecidas neste Edital.
2.1.1_As atribuições dos profissionais a serem selecionados
pelo concurso com vistas ao preenchimento dos cargos previs-
tos nesse Edital encontram-se estabelecidas pela legislação
vigente da Câmara Municipal.
2.2. As inscrições serão realizadas nos dias úteis no período
de 16 a 20 de Janeiro de 2006, no horário de 09 às 15 ho-
ras, no prédio da Câmara Municipal localizado à Av. Luiz
Obermüller Filho nO83 - 2a andar - Centro, Laranja da Terra
-ES.
2.3. O valor da taxa de Inscrição é de R$ 70,00 (setenta re-
ais) para os cargos de PROCURADOR e CONTADOR; de R$
45,00 (quarenta e reais) para os cargos de ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO e AUXILIAR ADMINISTRATIVO; de R$
20,00 (vinte reais) para o cargo de AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS GERAIS; e de R$ 30,00 (trinta reais) para o cargo de
MOTORISTA. As inscrições somente serão aceitas após o
BANCO confirmar o efetivo pagamento da taxa de inscri-
ção, não sendo aceita isenção de taxa de inscrição neste con-

curso. Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscri-
ção. O Edital completo encontra-se disponível no site
www.fcaa.com.br .
2.4. Para efetuar sua inscrição o candidato devera proceder
da seguinte forma: a) ler o Edital disponível no Posto de Aten-
dimento para Consulta; b) retirar a Ficha de Inscrição; c) pagar
a Taxa de Inscrição; d) devolver a Ficha de Inscnção devida-
mente preenchida e assinada no posto de atendimento, trazen-
do o comprovante de pagamento Na oportunidade receber"
copia do Edital do Concurso.
2.5. A inscrição deverá ser feita pessoalmente ou por procurador
formalmente constituído com poderes especiais.
2.6. As inscrições deferidas não eximem o candidato de com-
provar,' quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos
e condições estabelecidos neste Edital, incluindo a apresenta-
ção de documentos originais para conferência.
2.7. Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição.
2.8. A taxa de inscrição deverá ser recolhida em qualquer
Agência Bancaria do BANESTES em favor da CÂMARA
MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, Conta Corrente n"
11.235.876, da Agência n." 186, Laranja da Terra (ES).
2.9. É vedada a inscrição condicional ou por correspondência,
fax ou internet, sendo permitida inscnção por procuração.
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2.10. A Ficha de Inscrição deverá ser preenchida de forma
legível, não podendo haver emendas ou rasuras, nem omissão
de dados nela solícitados, sob pena de indeferimento de sua
inscrição.
2.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e
na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimen-
to.
2.12. No ato da inscrição, o candidato receberá um protocolo
comprobatório da mesma. No período 13 a 17 de Fevereiro de
2006, o candidato deverá comparecer ao local de inscrição,
para receber seu Cartão de Inscrição que, junto com o docu-
mento de identidade, possibilitará seu acesso ao local de reali-
zação das provas. No Cartão de Inscrição haverá especificação
de data, local e horário da realização das provas.
2.13. São de responsabilidade exclusiva do candidato, a identi-
ficação correta do seu local de realização de cada etapa das
provas e o comparecimento no horário determinado.
2.14. Não será admitida troca de opção na escolha do cargo,
depois da entrega da Ficha de Inscrição.
2.15. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são
de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Câma-
ra Municipal do direito de excluir do concurso o candidato
que a preencher com dados incorretos, incompletos ou
rasurados.
2.16. Não haverá reserva de vagas para os candidatos porta-
dores de deficiência em virtude do quantitativo de vagas ofere-
cidas.

3. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
3.1. O Concurso Público conterá 3 (três) Etapas distintas e
sucessivas, assim constituídas:
a) Primeira Etapa - Prova Objetiva de caráter eliminatório e

c/assificatóno para todos os candidatos;
b) Segunda Etapa - Prova de Avaliação de Títulos, de caráter

c/assificatório somente para candidatos ao cargo de Nivel
Superior,

c) Terceira Etapa - Exame Médico Admissional, de caráter
eliminatório, a ser realizado pela Câmara Municipal, so-
mente para os candidatos convocados para a posse.

3.2. Somente participarão da Segunda e da Terceira Etapa
deste concurso, os candidatos aprovados na Primeira Etapa.

4. DA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PROVAS
4.1. A Prova Objetiva de cada cargo deste concurso será
elaborada de acordo com as matérias constantes do Quadro I.
4.2. As questões da Prova Objetiva serão elaboradas com
base nos programas do Anexo I deste Edital.
4.3. A Prova Objetiva terá 30 (trinta) questões de cinco op-
ções, com apenas uma correta em um período de duração de 3
horas e 30 minutos.
4.4. Durante a realização da Prova Objetiva não será permitida
a comunicação entre os candidatos, a consulta a livros, revistas
ou similares e a utilização de máquina calculadora ou apare-
lhos eletrônicos.
4.5. No dia da realização das provas, não serão fomecidas, por
qualquer membro da equipe de aplicação das provas, informa-
ções referentes ao conteúdo das provas, bem como aos crité-
rios de avaliação.
4.6. O candidato deverá comparecer ao local de realização
das provas, com antecedência de 1 (uma) hora, munido do
Cartão de Inscrição e do Documento original de Identidade,
lápis preto, borracha, caneta esferográfica de tinta azul escura
ou preta.
4.7. O Documento de Identidade apresentado pelo candidato
deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com
clareza, sua Identificação, devendo conter, obrigatoriamente,
filiação, fotografia e data de nascimento.
4.8. Não haverá segunda chamada para as provas. Em hipó-
tese alguma o candidato poderá realizar prova fora do local,
data e horário estabelecido para o seu início, dados esses
Impressos no Cartão de Inscrição.

4.9. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao
fiscal da sala o seu Cartão-Resposta devidamente preenchido
e assinado.
4.10. O candidato que necessitar de atendimento diferenciado
para a realização das provas, deverá solicitá-Io via requerimen-
to, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do
dia marcado para a realização das provas, na Câmara Munici-
pal de Laranja da Terra.

4.10.1. A solicitação será atendida obedecendo a crité-
rios de viabilidade e razoabilidade.

4.10.2 A não solicitação formal de atendimento espe-
cial não dará direito à sua concessão no dia da
realização das provas.

5. DAS PROVAS DA PRIMEIRA ETAPA

5.1. A Prova Objetiva valera 100 (cem) pontos.
5.2. Será considerado APROVADO na Primeira Etapa, o can-
didato que obtiver aproveitamento nos pontos previstos de no
mínimo 50% (cinqüenta por cento) na Prova Objetiva.
5.3. A divulgação do gabarito da Prova Objetiva será feita em
24 (vinte e quatro) horas após a sua aplicação e será afixado
nas dependências da Câmara Municipal e disponibilizado no
site www.fcaa.com.br
5.4. A Prova Objetiva será corrigida por processo opto eletrôni-
co, sendo somente consideradas as respostas transferidas
apropriadamente para o Cartão-Resposta. Não será atribuído
ponto às questões com emendas ou rasuras, ou com mais de
uma resposta assinalada, ou deixadas sem marcação.
5.5. O candidato só poderá levar seu cademo de prova, se
deixar a sala de prova faltando 2 (duas) horas para o termino
do horário previsto.
5.6. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento do candidato. O seu preenchimento é de inteira
responsabilidade do candidato, não havendo possibilidade da
ajuda por parte da fiscalização do concurso. Instruções especí-
ficas de preenchimento correto estarão contidas na capa frontal
do caderno de provas.
5.7. Será considerado faltoso o candidato que deixar de assi-
nar a Lista de Presença e/ou seu Cartão Resposta.

6. DA SEGUNDA ETAPA
6.1. A Prova de Avaliação de Títulos (somente para candida-
tos inscritos a cargos de Nível Superior), de caráter c/assifi-
catório, com a participação exclusiva dos candidatos
APROVADOS na Primeira Etapa, visa a avaliar os títulos na
área de qualificação profissional e tempo de serviço, relaciona-
dos com o conteúdo do cargo escolhido.
6.1.1. A pontuação total na Prova de Avaliação de Títulos está limi-
tada ao valor máximo de 50 (cinqüenta) pontos.
6.2. Serão considerados títulos: a) os documentos que se en-
quadrem no estabelecido no Quadro 11; b) os adquiridos em
face de conclusão de curso, publicação de trabalhos e partici-
pação em cursos e eventos, todos relacionados com a área
objeto do cargo pretendido.
6.3. Só será permitida a apresentação de no máximo 3 (três)

títulos de qualificação profissional (itens I a V do Quadro
I).
6.3.1. O não atendimento ao limite estabelecido acima

implicará na atribuição de O (zero) ponto na cate-
goria, não cabendo recurso desta decisão.

6.3.2. Os títulos exigidos como pré-requisito para a ins-
crição não poderão em nenhuma hipótese se-
rem apresentados para pontuação no presente
concurso publico.

6.4. As comprovações dos títulos far-se-ão mediante fotocópias
autenticadas dos respectivos diplomas ou certificados dos cursos
e/ou eventos constantes da relação apresentada, não sendo
aceitos protocolos ou similares.
6.5. A comprovação de publicação de trabalho científico ocor-
rerá por meio de cópia da capa, da folha de rosto e do sumário
do exemplar do livro, da revista científica e/ou de outro impres-
so reconhecido como tal.
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6.6. Na contagem geral dos títulos apresentados, não serão
computados os pontos que ultrapassarem o limite de 50 (cin-

Quadro 11- DISCRIMINAÇÃO DE PONTOS POR TíTULOS - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ITENS I a V
TEMPO DE SERViÇO - ITEM VI

qüenta) pontos.

ESPECIFICAÇÃO I Pontos por Título

- Pós-Graduação:
o Titulo de Doutor na área que se inscreveu .
o Titulo de Mestre na area que se inscreveu .
o Curso de Pós-Graduação em nivel de Especialização com no minimo 360 (trezentas e sessenta) horas na area para a

qual se inscreveu .

11 - Graduação:
o Diploma de conclusão de Curso Superior desde que não seja pré-requisito para inscrição no concurso .

111- Curso de Atualização e/ou Aperfeiçoamento na área objeto do cargo pretendido, realizado a partir de 01/01/2000:
o Curso com carga horária igualou superior a 180 horas .
o Curso com carga hora ria igualou superior a 120 horas .
o Curso com carga horária icual ou superior a 80 horas .

IV - Publicações Técnico-Científicas:
o Livro Técnico .
o Capitulo de Livro Técnico .
o Artigos, resenhas e resumos .

V - Participação em Eventos (congressos, jornadas, simpósios, certames, colóquios, seminários) envolvendo
tema objeto do Cargo, realizada a partir de 2000:
o Participação como conferencista, coordenador, organizador, apresentador de trabalho .
o Participação apenas como ouvinte .

VI - Tempo de Serviço:
o Tempo de Serviço na Área de Inscrição, 01 (ponto) a cada ano. considerando-se um máximo de 10 (dez) pontos 10

NOTAS: A Qualificação Profissional, considerada como titulo, refere-se a cursos realizados pelo candidato, publicações de caráter técnico-
científicas e participações em eventos, relacionados com o cargo. O enquadramento dos titulos apresentados far-se-á considerando sua re-
lação com o conteúdo ocunacíonal do cargo/função para o qual o candidato está inscrito.

6.7. A comprovação do exercício de atividades profissionais só
será aceita após o registro na Ordem ou Conselho de Fiscali-
zação do Exercício da Profissão. Será feita por meio de docu-
mento comprobatório do tempo de serviço no cargo pretendido,
prestado à administração pública, e/ou registro na carteira
profissional (com identificação, fotografia e registro de contrato
de trabalho com cópia autenticada em cartório), no caso de
exercício profissional em iniciativa privada e/ou Registro como
Autônomo (ISS).
6.8. O candidato poderá apresentar todas as certidões ou de-
clarações necessárias para comprovar o tempo de serviço,
desde que sejam expedidas em papel timbrado e com carimbo
de órgão expedidor por órgãos e autoridades competentes e
estejam devidamente assinadas e datadas. No caso de com-
provação de exercicio da atividade profissional em carteira de
trabalho com data de saída em aberto, o candidato deverá
anexar também, declaração da instituição empregadora.
6.9. O exercício de atividades profissionais, válido como título,
é o tempo de serviço prestado pelo candidato em atividade
diretamente ligada ao cargo.
6.10. Não se somarão, para efeito de contagem de pontos,
os tempos de atividades profissionais concomitantes.
6.11. Os títulos deverão ser entregues acondicionados em
envelope lacrado, contendo na parte externa o nome, o número
de inscrição e o cargo para o qual o candidato está inscrito. A
responsabilidade pela escolha dos documentos a serem apre-
sentados na Prova de Avaliação de Títulos é exclusiva do can-
didato. Não serão aceitos documentos entregues fora dos lo-
cais, dias e horários estabelecidos para sua entrega.
6.12. Na data de aplicação da Prova Objetiva, será entregue a
todos os candidatos a Ficha de Avaliação da Prova de Títulos,
contendo informações referentes ao seu preenchimento, bem
como o período e local para entrega dos documentos compro-
batórios.
6.13. A data da divulgação do resultado da Prova de Avaliação
de Títulos será informada ao candidato no ato da entrega dos
seus títulos.
6.14. O resultado da Prova de Avaliação de Títulos será di-
vulgado através de listagens que indicarão o total de pontos
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obtidos pelos candidatos, identificados por número de inscri-
ção.
6.15. As pontuações aos títulos serão atribuídas de acordo com
o detalhamento constante no Quadro 11.

7. DA VISTA, REVISÃO E RECURSOS
7.1. Não será concedida recontagem de pontos na Prova Obje-
tiva, tendo em vista a automatização do processo opto eletrôni-
co de leitura dos Cartões-Resposta.
7.2. O candidato poderá recorrer para anulação ou mudança de
gabarito de questões da Prova Objetiva, quando julgar que
ocorreu erro na sua formulação e conteúdo ou na transcrição
do gabarito.
7.2.1. Haverá um formulário próprio para recurso, em modelo a
ser disponibilizado pela FCAA, que o candidato deverá preen-
cher para cada uma das questões recorridas.
7.2.1.1 O recurso deverá ser transcrito em letra de forma, con-
tendo a fundamentação das alegações, comprovadas por meio
de citação de artigos amparados pela legislação, paginas de
livro, nome dos autores e, anexando cópia da documentação
comprobatória.
7.2.2. Recursos que não estiverem devidamente fundamenta-
dos serão imediatamente indeferidos.
7.2.3. O prazo máximo para apresentação de recursos é de 48
(quarenta e oito) horas após a divulgação do gabarito.
7.2.4. As respostas a recursos apresentados serão divulgadas
no site www.fcaa.com.br , para conhecimento de todos os
candidatos, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis após o fim
do prazo de recurso.
7.2.5. Havendo mudança de gabarito, em função de confirma-
ção de erro de transcrição, a Prova Objetiva será corriqrda
levando-se em consideração o gabarito alterado.
7.2.6. Havendo anulação de questão, julgado pertinente o re-
curso por parte da Banca Elaboradora da Prova, as respostas
dadas pelos candidatos nesta questão serão desconsideradas
e será atribuído o ponto correspondente a todos os candidatos
presentes à Prova Objetiva.
7.2.7. A decisão final da Banca Elaboradora é soberana e irre-
corrível.
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7.3. As respostas a recursos apresentados pelos candidatos na
Prova de Avaliação de Títulos serão dadas no prazo de 7 (sete)
dias úteis após o protocolo do recurso.

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL,
HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE

8.1. Após a conclusão de cada Etapa do Concurso, a listagem,
por cargo, com os pontos obtidos pelos candidatos será publi-
cada em jomais de grande circulação e no site
www.fcaa.com.br. A PONTUAÇÃO FINAL do candidato será
o resultado da soma dos pontos obtidos na Primeira e na Se-
gunda Etapas, para cargos de Nível Superior.
8.2. As hstaqens contendo os pontos obtidos pelos candidatos,
após a conclusão de cada Etapa, serão divulgadas nos ende-
reços eletrônicos "''''\\ .fcaa.com.br
8.3. A listagem de classificação final dos candidatos aprovados,
por cargo, após a Primeira e a Segunda Etapa, será elaborada
por ordem decrescente do total de pontos obtidos.
8.4. Havendo empate na pontuação final, o desempate será
feito considerando, sucessivamente, pela ordem:
a) maior número de pontos obtidos na Prova Objetiva de lín-
gua Portuguesa;
b) maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Espe-
cíficos (Cargos de Nível Superior);
c) maior número de pontos na Prova de Matemática;
d) maior número de pontos na Prova de Títulos (Cargos de
Nível Superior)'
e) mais idoso.
8.5. O resultado do Concurso será homologado pelo Presiden-
te da Câmara Municipal de LARANJA DA TERRA e publica-
do na imprensa oficial.
8.6. A aprovação e a classificação apenas geram para o candi-
dato a expectativa de direito à nomeação, pois a Câmara Mu-
nicipal reserva-se o direito de proceder às nomeações em
número que atenda ás necessidades do serviço.
8.7. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de
aprovação ou classificação do candidato, valendo para esse
fim a publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo
(DO-ES). Toda documentação oficial referente ao Concurso
deverá ser obtida na Câmara Municipal de Laranja da Terra,
após a publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado
do Espírito Santo.
8.8. Este concurso público tem validade pelo prazo de 2 (dois)
anos, a partir da data de publicação da homologação do resul-
tado final, podendo ser prorrogado por igual tempo se for do
interesse da Câmara Municipal. As vagas que porventura
vierem a ser criadas durante o prazo de validade deste concur-
so poderão ser ocupadas pelos candidatos aprovados, obede-
cida a ordem de classificação.

9. DAS DISPOSiÇÕES COMPLEMENTARES
9.1. Acarretam a nulidade de todos os atos decorrentes do
Concurso, caracterizando a ELIMINAÇÃO do candidato, as
seguintes situações:
a) Preencher a Ficha de Inscrição de forma incompleta ou

incorreta;
b) Não apresentar, no momento de sua convocação, caso

aprovado no concurso, documento comprobatório de con-
clusão do curso exigido como requisito mínimo para o cargo
pleiteado;

c) Apresentar documento incompleto ou incorreto;
d) Ausentar-se durante a realização de qualquer prova ou

exame, ou deixar de comparecer a qualquer das etapas
previstas neste Edital;

e) Ficar REPROVADO na Primeira Etapa deste concurso;
f) Ser considerado INAPTO na Terceira Etapa deste concur-

so;
g) Qualquer infração ao disposto no item 4.4, bem como tenta-

tiva de realizar qualquer das etapas deste concurso usando
de meios fraudulentos;

h) Não devolver o Cartão-Resposta da Primeira Etapa, devi-
damente preenchido e assinado;

i) Tentar tumultuar o processo de aplicação de provas ou
exames nas etapas deste concurso, deixando de obedecer
a orientações dos agentes de fiscalização designados pela
FCAA;

j) Não atender a qualquer dos requisitos estabelecidos neste
Edital.

9.2. As Bancas Examinadoras para o Concurso serão propas-
tas pela FCAA.
9.3. Os candidatos apróvados neste concurso e convocados
para assumir, serão contatados no regime de trabalho de 30
(trinta) horas semanais.
9.4. No ato da posse, todos os requisitos exigidos deverão ser
comprovados através da apresentação de documentos origi-
nais, juntamente com cópia, sendo excluído do Concurso o
candidato que não comprovar possuir tais requisitos.
9.5. Concluídas as etapas deste concurso, toda a documenta-
ção será remetida à Câmara Municipal de Laranja da Terra,
que a incinerará após o prazo de 6 (seis) meses da divulgação
do resultado final.
9.6. As convocações serão publicadas em Jornal de grande
circulação, não cabendo qualquer reclamação, caso o candida-
to não compareça dentro do prazo fixado.
9.7. O candidato será contratado no regime jurídico vigente no
ato da posse.
9.8. O candidato convocado para a posse deverá apresentar-se
à Câmara Municipal de Laranja da Terra, no prazo improrrogá-
vel de até 5 (cinco) dias úteis após a data da convocação, a fim
de submeter-se a Avaliação Médica realizada pela Câmara
Municipal, com o objetivo de averiguar, em face de exigências
das atividades inerentes ao cargo, suas condições somáticas e
de higidez. A Avaliação Médica terá caráter eliminatório.
9.9. Correrá por conta do candidato a realização de todos os
exames médicos necessários solicitados no ato de sua convo-
cação.
9.10. Os casos omissos neste Edital, bem como as correções
que se fizerem necessárias, em qualquer etapa do presente
Concurso Publico em razão de atos não previstos, serão deci-
didos pela FCAA e pela Câmara Municipal de Laranja da
Terra.

LARANJA DA TERRA, ES, 10 de Janeiro de 2006.

NORBERTO BINOW
Presidente da Câmara Murucipal de Laranja da Terra

ANEXO I
PROVAS DO CONCURSO

CONTEÚDOS E BffiLIOGRAFIA

I - LÍNGUA PORTUGUESA (Para o Cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais): Interpretação de texto. Ortografia Oficial
Acentuação gráfica. Concordância,

11 - LÍNGUA PORTUGUESA (Para os Cargos de Nível
Superior, Médio e Fundamental): 1 Compreensão e interpre-
tação 'de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia oficial. 4
Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6 Em-
prego do sinal indicativo de crase. 7 Sintaxe da oração e do
período. 8 Pontuação. 9 Concordância nominal e verbal. 10
Regência nominal e verbal. 11 Sigmficação das palavras. 12
Redação de correspondências oficiais.

111- MATEMÁTICA (Para o Cargo de Auxiliar de Servi-
ços Gerais): RaCIOCÍnioLógico e Problemas Aritméticos.
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í IV - MATEMÁTICA (Para os Cargos de Nível Médio e
Fundamental): Regra de três simples e composta, porcenta-
gem, JUros simples e compostos, capitalização e desconto,
taxas de JUro nominal: efetiva equivalente proporcional real e
aparente. Equações de 1o e 2° Graus. Conjuntos e intervalos
numéncos. Operações de conjuntos. Seqüências Numéricas.
Raciocínio Lógico e Problemas Aritméticos.

V - NOÇÕES DE INFORMÁTICA: I Sístema operacional
Wíndows XP. 2 Microsoft Office: Word 202, Excel 2002 e
Power Pomt 2002. 3 Conceitos e tecnologias relacionados à
Internet e a Correio Eletrônico. 4 Internet Explorer 6 e Outlook
Express 6.

VI - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O
CARGO DE MOTORISTA: I Noções de segurança indivi-
dual, coletiva e de Instalações. 2 Legislação de trânsito. 3 Dire-
ção defensiva. 4 Conhecimentos básicos de mecânica e de
elétrica de automóveis e caminhões. 5 Manutenção de automó-
veis. 6 Combusuveis,

VII - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO
DE PROCLRADOR: 1 DIREITO CONSTITliCIONAL. I Dos
princípios fundamentais. 2 Dos direitos e garantias fundamen-
tais. 3 Da organização do estado. 3.1 Da organização político
administrativa. 3.2 Da União. 3.3 Dos Estados federados. 3.4
Dos Municípios. 3.5 Do Distrito Federal e dos Territórios. 3.6
Da intervenção. 4 Da administração pública. 4.1 Disposições
gerais. 4.2 Dos servidores públicos. 5 Da organização dos po-
deres. 5.1 Do Poder Legislativo. 5.2 Do Congresso Nacional.
Das atribuições do Congresso Nacional. Do processo legislati-
vo Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 5.3 Do
Poder Executivo. Do Presidente e do Vice-Presidente da Repú-
blica. Das atnbuições do Presidente da República. Da respon-
sabilidade do Presidente da República. Dos Ministros de Esta-
do. Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Na-
cional. 5.4 Do Poder Judiciáno. Disposições gerais. Do Supre-
mo Tnbunal Federal. Do Supenor Tribunal de Justiça. Dos
Tribunais Regionais Federais e dos Juizes federais. Dos Tribu-
nais Regionais Federais e dos Juizes do Trabalho. Das funções
essenciais à Justiça. Do Ministéno Público. 5.5 Da Advocacia
Geral da União, Da Advocacia e da Defensoria Pública. 6 Da
defesa do estado e das instituições democráticas. 7 Da tributa-
ção e do orçamento. Do sistema tributáno nacional. Dos prin-
cípios gerais. Das limitações do poder de tributar. Dos impos-
tos da União. Do s impostos dos Estados e do Distrito Federal.
Dos impostos dos Municípios. 8 Das finanças públicas. Nor-
mas gerais. Dos orçamentos. 9 Da ordem econômica e finan-
c.eira Dos princípios gerais da ativídade econômica. Explora-
ção de atividade econômica pelo Estado 10 Da ordem social.
I I Da segundade SOCial 12 Da ciência e tecnología. 13 Do
mero ambiente. 14 Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tónas. 14 Lei de Responsabilidade Fiscal. 2 DIREITO CIVIL.
1 Conceito. 2 NegÓCIO jurídico' espécies, manifestação da
vontade, víCIOSda vontade, defeitos e invalidade. 3 Teoria da
imprevisão 4 Ato jurídico: fato e ato jurídico; modalidades e
formas do ato Jurídico. 5 Efeitos do ato Jurídico: nulidade, atos
ilícitos, abuso de direito e fraude à lei, 6 Prescrição: conceito,
prazo, suspensão, interrupção e decadência. 7 Obrigações:
conceito; obrigação de dar, de fazer e não fazer; obrigações
alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; cláusula penal.
8 Extinçâo das obrigações: pagamento objeto e prova, lugar e
tempo de pagamento; mora; compensação, novação, transação;
direito de retenção. 9 Responsabilidade civil. 10 Direitos reais.
II Posse da propnedade. 12 Superficie. 13 Contratos em geral:
disposições gerais; espécies; empréstimo; comodato; mútuo;

prestação de serviço; empreitada; mandato; fiança, extinção, 14
Assunção de dívida. 15 Responsabilidade Civil. 16 Regime de
bens entre cônjuges. 17 Garantias reais: hipoteca, penhor co-
mum, penhor agrícola, penhor pecuniário, alienação fiduciária
em garantia. 3 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1 Jurisdi-
ção e competência: formas e limites da jurisdição civil; modifi-
cações da competência. 2 Ação: conceito; ação e pretensão,
condições da ação, classificação. 3 Competência: conceito,
competência territorial, objetiva e funcional; modificação e
conflito; conexão e contmência, 4 Processo: processo e proce-
dimento; formação, extmção e suspensão do processo; pressu-
postos processuais. 5 Prazos: conceito; classificação; princí-
pios; contagem; preclusão; prescrição. 6 Sujeitos da relação
processual: partes, litisconsórcio e capacidade de ser parte e de
estar em juizo. 7 Pedido: petição inicial - requisitos e vícios;
pedidos determinado, genérico e alternativo; cumulação de
pedidos; interpretação e alteração do pedido. 8 Resposta do
réu:' contestação, exceção e objeção; carência de ação, litispen-
dência, conexão e continência de causa; exceções processuais.
incompetência, reconvenção; revelia; ação civil pública. 9
Execução: regras gerais; provisória e definitiva; embargos do
devedor. 10 Sentença e coisa julgada: requisitos da sentença;
Julgamento extra, ultra e citra petitum; conceitos e limites da
coisa julgada; preclusão, coisa julgada e eficácia preclusiva. II
Ação rescisória. 12 Nulidades. 13 Recurso em geral: conceito,
pressupostos, efeitos. 14 Processo e ação cautelares: procedi-
mento cautelar comum e procedimentos cautelares específicos.
15 Juizados especiais cíveis (Lei n." 9.099/95 e Lei n."
10.295/2001); procedimentos. 16 Ação Civil pública, ação
popular e mandado de segurança coletivo. 17 Mandado de
segurança. 18 Ação monitória. 4 DIREITO
ADMINISTRATIVO. I Administração Pública. 2 Atos
Administrativos. 3 Licitações e contratos administrativos
Lei n° 8.666/1993 e suas alterações. 4 Contratos Administra-
tivos. 5 Serviços públicos e Administração Indireta . entidades
Paraestatais. 6 Dommio Público (Bens públicos). 7 Responsa-
bilidade Civil da Administração. 8 Intervenção do Estado
na propriedade e no domínio econômico. 9 Controle da Admi-
nistração Pública. 10 Improbidade Administrativa. 11 Processo
Administrativo e Sindicância. 12 fornada de Contas Especi
aI. 13 Cessão e requisição de servidores. Regime Jurídico
dos Servidores Municipais de Laranja da Terra (Lei n"
184/97 e Lei n" 406/2005). 5 DIREITO DO CO~SUMIDOR
I Lei n.? 8.078, de 11/9/90 (Código do Consumidor): Dos
Direitos do Consumidor (arts. 11 a 60); Das Infrações Penais
(arts. 61 a 80); Da Defesa do Consumidor em Juizo (arts. 81 a
104).

VIII - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O
CARGO DE CONTADOR: 1 Matemática financeira. 1.1
Juros simples: montante, capital, prazo e taxa; desconto sim-
ples racional e comercial; equivalência de capitais, fluxos de
caixa e de taxas. 1.2 Juros compostos: montante, capital, prazo
e taxa; desconto composto racional e comercial; equivalência
de capitais, fluxos de caixa e de taxas. 1.3 Taxas de juros: taxas
nominais, efetivas e equivalentes. IA Séries de pagamento
(rendas Certas ou anuidades): estrutura, fluxos de caixa e classi-
ficação; taxa de juros, prestações, prazos, capitais e montantes.
I 5 Sistemas de amortização: sistema de amortização progres-
siva - SAP (Sistema Francês, Tabela Price); sistema de amorti-
zação constante - SAC; Sistema de amortização misto SAM
2 Contabilidade geral e demonstrações contábeis 2.1 Contabi-
lidade: conceito, objeto, fins, campo de aplicação, usuários. 2.2
Métodos de avaliação de estoques, segundo a legislação socie-
tána e fiscal. 2.3 Avaliação dos componentes patrirnoruais. 24
Fatos contábeis. 2.5 Princípios fundamentais de contabilidade'
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conceito e aplicação segundo as Normas Brasileiras de Conta-
bilidade (NBC). 2.6 Inventário. 2.7 Escrituração. 2.8 Demons-
trações contábeis: conceito, finalidade, importância, época e
forma de elaboração, estruturação e consolidação. 2.9 Análise
das demonstrações contábeis: conceito e finalidade. Análise
honzontal, vertical, por quocientes. Estrutura do ativo, do pas-
SIVO,patrimônio líquido e de resultados, para fins de análise. 3
Contabilidade pública, administração orçamentária e financei-
ra. 3.1 Necessidades e serviços públicos. 3.2 Controle na admi-
rustração pública. 3.3 O grupo econômico estatal. 3.4 Patrimô-
nIO das entidades públicas. 3.5 Bens públicos. 3.6 Dívida pú-
blica. 3.7 Avaliação dos componentes patrimoniais. 3.8 A ges-
tão das entidades públicas. 3.9 Período administrativo e exercí-
cio financeiro. 3.10 Regimes contábeis. 3.11 Receita pública e
despesa pública. 3.12 Fases administrativas da receita e da
despesa orçamentária. 3.13 O regime de adiantamento de nu-
meráno. 3.14 O inventário. 3.15 A escrituração das operações
típicas das entidades públicas. 3.16 A determinação dos resul-
tados do exercício. 3.17 Balanços orçamentários, financeiro e
patnmonial. 3.18 Demonstração das variações patrimoniais.
3.19 Prestação e julgamento de contas governamentais. 4 Lici-
tações. Conceito, objeto, finalidades e princípios. DIspensa e
inexigibilidade. Vedações. Modalidades. Procedimentos e
fases. Revogação e invalidação. 5 Auditoria. 5.1 Aspectos
gerais - princípios e normas. 5.2 Ética profissional. 5.3 Res-
ponsabilidade do auditor. 5.4 Procedimentos e técnicas de
trabalho. 5.5 Meios de prova - exames, testes, amostragens,
estabelecimento de relevância, eventos subseqüentes, confir-
mações com terceiros e papéis de trabalho. 5.6 Diferenças entre
auditoria externa e interna. 5.7 Auditoria interna - conceito,
funções, objetivos e atribuições. 5.8 Avaliação dos controles
internos, revisão analítica, conferência de cálculos, inspeção de
documentos, programas de trabalho, segregação de funções,
análise do custo dos controles x beneficios, confronto dos ati-
vos com os registros contábeis e auxiliares e acompanhamento
de inventários. 5.9 Relatório-comentário.
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