CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO / BAHIA
CONCURSO PÚBLICO – Edital: Nº 001/2016 – Retificado
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, nos termos do art. 37, inciso II da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, a
Lei Municipal n.º 966/2015 e as demais disposições concernentes à matéria, faz saber que será realizado Concurso Público para o
preenchimento de cargos do Quadro Permanente de Pessoal, que será regido pelas disposições deste Edital, tendo como entidade
responsável a empresa PLANEJAR Consultoria e Planejamento Ltda EPP, empresa especializada, com registro no Conselho Regional de
Administração - CRA/BA sob nº. PJ-2002, regularmente contratada na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em estrita
consonância com o disposto no ordenamento jurídico positivo, e será acompanhado e fiscalizado pela "Comissão para Acompanhamento e
Fiscalização do Concurso Público” especialmente designado para este fim, nos termos da Portaria Municipal nº. 004/2016, de 10 de Maio
de 2016.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, caso existam.
1.2. O Anexo I - Conteúdos Programáticos - descreve os conteúdos programáticos de cada disciplina.
1.3. O Anexo III - Quadro de Vagas - relaciona os cargos, remuneração, distribuição de vagas para cada cargo (código, total de vagas, vagas
de ampla concorrência, vencimento inicial, escolaridade mínima exigida e pré-requisitos cumulativos, carga horária semanal; valor da taxa
de inscrição).
1.4. A Planejar Consultoria é a responsável, técnica e operacionalmente, pelo desenvolvimento da Etapa relativa às Provas Escritas; Provas
Práticas (eliminatórias) e Prova de Títulos (classificatória) do presente Concurso Público. As Etapas relativas aos Exames Médicos e aos
demais procedimentos pré-admissionais são de responsabilidade da Câmara Municipal de Simões Filho, tendo caráter eliminatório.
1.5. A divulgação oficial das etapas referentes ao presente Concurso Público, dar-se-á na forma de Avisos e Extratos de Editais, através dos
seguintes meios:
1.5.1.
No
Diário
Oficial
da
Câmara
Municipal
de
Simões
Filho
endereço
eletrônico:
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/;
1.5.2. Através da página da PLANEJAR no seguinte endereço eletrônico: www.planejarconcursos.com.br, neste caso, também os
resultados de eventuais Recursos;
1.6. O candidato classificados fora do número de vagas oferecidas no concurso público não possuem direito líquido e certo à nomeação,
mas essa, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos.
1.7. A nomeação dos aprovados obedecerá a ordem de classificação dos candidatos habilitados, de acordo com a necessidade da
Administração.
1.8. Os candidatos convocados deverão tomar posse no prazo de 30 dias após a publicação do ato de provimento, tendo o prazo máximo
de 05 (cinco) dias para entrar em exercício de função, no lugar para onde for designado.
1.9. Somente poderá tomar posse o candidato que apresentar a prova de sanidade física e mental.
1.10. O candidato que convocado não tomar posse no prazo de 30 dias, perderá o direito à sua classificação, passando a ser o último da
lista de classificados.
1.11. A nomeação, bem como todos os atos do presente concurso, serão publicados no lugar de costume da Câmara Municipal e
registrados no livro próprio dos atos do Poder Legislativo.
2. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA DO CARGO
2.1. A investidura do candidato em qualquer cargo mencionado neste Edital está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
(A) ter sido aprovado neste Concurso Público;
(B) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de estrangeiro, estar com situação regular no país, por intermédio de visto
permanente que o habilite, inclusive, a trabalhar no território nacional. No caso de ter nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, nos termos do § 1º do Art. 12 da Constituição Federal;
(C) ter idade mínima de dezoito anos completos na data da posse;
(D) estar em pleno gozo de seus direitos políticos;
(E) possuir, na data da posse, escolaridade/habilitação exigida para o cargo que irá concorrer, conforme estabelecido no Anexo I deste
Edital;
(F) estar quite com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);
(G) estar quite com as obrigações eleitorais;
(H) possuir aptidão física e mental para o exercício do cargo, comprovada por junta médica oficial;
(I) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público federal, prevista no Art.
137, Parágrafo Único, da Lei n°. 8.112/90;
(J) não acumular cargos, empregos e/ou funções públicas, exceto nos casos previstos na Constituição Federal e legislação vigente,
assegurada a hipótese de opção dentro do prazo estabelecido para a posse, previsto no § 1º do Art. 13 da Lei n°. 8.112/90;
(K) não receber proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do Art. 37, inciso XVI, da
Constituição Federal;
(L) cumprir as determinações deste Edital.
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2.2. Os candidatos naturalizados deverão ter fluência na língua portuguesa.
2.3. A não comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 2.1. e daqueles que vierem a ser estabelecidos neste
Edital, impedirá a posse do candidato no cargo público.
2.4. Os cargos, a distribuição das vagas para cada cargo (total de vagas, vagas de ampla concorrência e vagas reservadas para candidatos
portadores de deficiência), pré-requisitos do cargo e carga horária, estão descritas no Anexo I, deste Edital.
3. DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
3.1. Às pessoas com necessidades especiais, serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas deste Concurso Público, que pretenderem
fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no Inciso VIII do Art. 37 da Constituição Federal e Decreto 3.298/99, alterado pelo
Decreto Nº. 5.296/2004, é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público desde que a deficiência de que são portadoras
seja compatível com as atribuições objeto do cargo em provimento.
3.2. O candidato, deverá especificar, na ficha de inscrição, o tipo de necessidade especial que apresenta, o número do CID, e, durante o
período de inscrição, encaminhar à PLANEJAR, por SEDEX, fazendo constar no envelope o que segue, a seguinte documentação:
a) requerimento com os dados pessoais: nome completo, RG, CPF, cargo pretendido, telefone (s) para contato, detalhamento dos recursos
necessários (exemplos: prova braile ou ampliada, sala de fácil acesso com rampa ou no térreo, ledor, mesa especial para cadeirante, etc.);
b) relatório médico atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, e a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova.
Modelo do envelope:
À PLANEJAR CONSULTORIA
CONCURSO PÚBLICO – Edital n° 01/2016
Câmara Municipal de Simões Filho
Participação de Pessoa Necessidades Especiais
Rua Silveira Martins, nº 27 – Conexão Comercial – Sala 23, Cabula
41150-000 – Salvador - BA
3.3. Para efeito dos prazos estipulados no “caput” deste item, será considerada, conforme o caso, a data de postagem fixada pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – ou a data do protocolo firmado pela PLANEJAR CONSULTORIA.
3.4. O candidato que não apresentar laudo médico contendo as informações indicadas no item 3.2. perderá o direito de concorrer à
reserva de vagas referida no item 3.1., ainda que declarada tal condição na Ficha de Inscrição.
3.5. A relação dos candidatos que declararam ser pessoa com necessidades especiais e que tiveram sua inscrição como tal deferida, por
apresentar todas as exigências constantes dos itens 3.2., será publicada em separado da relação geral dos candidatos inscritos no Concurso
Público de que trata o item 9.6.
3.6. Da decisão que indeferiu a inscrição do candidato como pessoa com necessidades especiais por não conter os requisitos formais
exigidos por este edital, não caberá recurso.
3.7. A pessoa com necessidades especiais participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se
refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário, ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
3.8. Os deficientes visuais (cegos) que requererem prova em Braille, deverão levar, nos dias de aplicação das provas, reglete e punção, para
que suas respostas sejam dadas também em Braille.
3.9. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas provas com tamanho máximo de letra
correspondente a corpo 20.
3.10. O candidato portador de deficiência, se habilitado e classificado na forma deste Edital, será, antes de sua nomeação, submetido à
avaliação de uma comissão, nomeada pela Câmara Municipal de Simões Filho, que decidirá, de forma terminativa, com base na legislação
vigente sobre a qualificação do candidato como portador de deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do
cargo, não cabendo recurso dessa decisão.
3.11. Os candidatos considerados portadores de deficiência, se habilitados e classificados, além de figurarem na lista geral de classificação,
terão seus nomes publicados em separado, por classificação específica.
3.12. Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com necessidades especiais, passará a concorrer juntamente com os
candidatos de ampla concorrência, observada a rigorosa ordem de classificação, não cabendo recurso dessa decisão.
3.13. O laudo médico valerá somente para este concurso e não será devolvido.
MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Atesto para fins de inscrição no Concurso Público da Câmara Municipal de Simões Filho que o Sr(a) ____________________________
é portador(a) da deficiência _____________________, CID nº ____________, enquadrando-se assim no que estabelece o Art. 4º do
Decreto 3.298, de 20/12/1999, sendo compatível a deficiência apresentada pelo paciente com as atribuições do cargo de
_______________________, disponibilizado no referido Concurso, conforme Edital 001/2016.
Data __________________ (não superior a 60 dias)
Nome, assinatura, nº do CRM do médico e carimbo.
4. DAS INSCRIÇÕES
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4.1. A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, no conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
4.2. Período de inscrição: 24 de Outubro a 08 de Novembro de 2016/ 17 a 21 de Novembro de 2016 (REABERTURA)
4.3. Taxa de Inscrição:
4.3.1. Cargos de Nível Superior – R$ 90,00 (NOVENTA REAIS);
4.3.2. Cargos de Nível Médio – R$ 60,00 (SESSENTA REAIS);
4.3.3. Cargos de Nível Fundamental – R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS);
4.4. INSCRIÇÃO POR INTERNET:
As inscrições serão realizadas via Internet, no período de 24 de Outubro a 08 de Novembro de 2016/17 a 21 de Novembro de 2016
(REABERTURA), com o horário de encerramento às 23h59min do dia 21 de Novembro de 2016.
(B) Para se inscrever o candidato deverá preencher o formulário de inscrição, ler e aceitar o conteúdo do Edital e transmitir os dados pela
Internet;
(C) Digitar corretamente os dados cadastrais e a opção do cargo;
(D) Imprimir o Boleto Bancário;
(E) Pagar a taxa de inscrição em qualquer Agência Bancária vinculada ao Sistema de Compensação Nacional com vencimento no dia 21
de Novembro de 2016;
(F) A segunda via do boleto bancário somente estará disponível para impressão durante o período de inscrição, ficando indisponível a
partir das 23h59min do dia 21 de Novembro de 2016;
(G) O boleto bancário será emitido em nome do requerente e deverá ser impresso, para possibilitar a correta leitura do código de barras,
em impressora a laser ou a jato de tinta e ser pago até o dia do vencimento nele constante.
(H) A partir do dia 23 de Novembro de 2016, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br e no
diário oficial da Câmara no endereço eletrônico http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/, se os dados da
inscrição efetuada via Internet foram recebidos, e se o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em
contato com a Planejar através do link FALE CONCOSCO para verificar o ocorrido.
(I) As inscrições somente serão confirmadas após a compensação do boleto bancário;
(J) A Planejar e a Câmara Municipal de Simões Filho não se responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados.
(K) Não será concedida, sob nenhuma hipótese, devolução da Taxa de Inscrição. Da mesma forma, não serão aceitos pedidos de isenção
do pagamento da Taxa de Inscrição.
(A)

4.5. O candidato para ter acesso à sala da prova deverá ter em mãos um dos seguintes documentos: carteira identidade, carteira de
trabalho, carteira de motorista com foto, carteira do conselho profissional, reservista ou passaporte. Não serão aceitos como documentos
de identidade, certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista sem foto, carteiras funcionais sem valor de identidade,
fotocópias ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis ou danificados.
4.6. Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da inscrição somente após
tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso.
4.7. Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a transferência da inscrição
para pessoa diferente daquela que a realizou.
4.8. Efetivada a Inscrição, não serão aceitos pedidos para qualquer alteração na ficha de Inscrição, bem como não haverá devolução da
importância paga a título de ressarcimento das despesas com materiais e serviços em hipótese nenhuma.
4.9. Serão canceladas, a qualquer tempo, as inscrições, provas ou nomeação do Candidato, se verificadas falsidade de declaração ou
irregularidade nas provas ou documentos.
4.10. O candidato que se inscrever para mais de um cargo ou cargo e no caso em que as provas para estes cargos venham a ocorrer no
mesmo turno, considerando-se o disposto deste Edital, no dia da prova, deverá comparecer ao local e sala de prova da opção que
privilegiar e realizar a prova a ela correspondente, sendo considerado faltoso nas demais opções.
4.11. Quando do preenchimento do Requerimento de Inscrição, o candidato portador de deficiência que desejar concorrer às vagas
reservadas para os candidatos portadores de deficiência deverá informar sua opção.
4.12. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTES
4.12.1. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência
de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº. 6.593, de 02 de outubro de 2008.
4.12.1.1. O candidato que requerer a isenção deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em conformidade com os que
foram originalmente informados ao órgão de Assistência Social de seu Município responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico,
mesmo que atualmente estes estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em virtude do
decurso de tempo para atualização do banco de dados do CadÚnico a nível nacional;
4.12.2. O candidato que desejar requerer a isenção da taxa de inscrição deverá fazê-lo no site www.planejarconcursos.com.br em link
próprio de solicitação de isenção da taxa de inscrição via INTERNET e no horário das 09h00min às 13h00min de FORMA PRESENCIAL, no
posto de inscrição no Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho, situado na Praça da Bíblia, s/n°, Centro - Simões Filho-BA, onde a
Planejar disponibilizará o Posto de Atendimento para recolhimento da documentação que comprovarem hipossuficiência de recursos
financeiros para pagamento da referida taxa no período 17 a 20 de Novembro de 2016 (exceto sábado e domingo).
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4.12.3. Para a realização da inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher acumulativamente, os
seguintes requisitos:
FORMA PRESENCIAL:
•

preencher e assinar Formulário de Inscrição disponível no Posto de Atendimento, no qual indicará o Número de Identificação Social –
NIS atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal; bem como, informando que é membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto nº. 6.135, de 2007, declarando que comprova a condição de hipossuficiência econômica, responsabilizando-se pelo teor da
declaração, sob as penas da lei;

•

declaração emitida pelo Coordenador do setor de Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social que comprove a
inscrição em programas de benefícios assistenciais do Governo Federal;
cópia de identidade;

•
•

comprovante de residência em nome do requerente ou excepcionalmente em nome do pai ou da mãe (conta atualizada de luz, de
água ou de telefone fixo);

•

cópias autenticadas das páginas da Carteira de Trabalho, onde consta a identificação do candidato, a foto, a assinatura, a qualificação
civil e o contrato de trabalho, com a baixa do último emprego, e mais a página subseqüente em branco, ou, se servidor público,
exonerado ou demitido, a cópia autenticada do respectivo ato publicado no órgão oficial ou declaração original, assinada pelo
próprio interessado, contendo as seguintes informações: Qual a última atividade, local em que era executada, por quanto tempo tal
atividade foi exercida e data do desligamento, acompanhada de cópia autenticada de qualquer documento onde conste o número do
PIS/PASEP do candidato.

•

última declaração de Imposto de Renda, ou, declaração de isenção de Imposto de Renda; e

•

cópia autenticada de documento que comprove a vigência de seguro desemprego, se houver.

VIA INTERNET:
A Ficha de Solicitação de Isenção deverá ser impressa em duas vias e após o preenchimento, deverá ser entregue presencialmente, no
período 17 a 20 de Novembro de 2016 (exceto sábado e domingo), no Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho, situado na Praça da
Bíblia, s/n°, Centro - Simões Filho-BA, onde a Planejar disponibilizará o Posto de Atendimento para recolhimento da documentação das 09h
às 13h, ou ainda enviar a documentação DEVIDAMENTE ESCANEADA (digitalizado) via correio eletrônico: cmsimoesfilho@gmail.com, aos
cuidados da Banca Examinadora do Concurso Público.
•

Deverá preencher e assinar Formulário de Inscrição disponibilizada no site: www.planejarconcursos.com.br, no qual indicará o
Número de Identificação Social – NIS atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal; bem como, informando que é membro de família
de baixa renda, nos termos do Decreto nº. 6.135, de 2007, declarando que comprova a condição de hipossuficiência econômica,
responsabilizando-se pelo teor da declaração, sob as penas da lei;

•

Enviar declaração emitida pelo Coordenador do setor de Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social que comprove
a inscrição em programas de benefícios assistenciais do Governo Federal;

•

Enviar cópia de identidade;

•

Enviar comprovante de residência em nome do requerente ou excepcionalmente em nome do pai ou da mãe (conta atualizada de
luz, de água ou de telefone fixo);

•

Enviar cópias autenticadas das páginas da Carteira de Trabalho, onde consta a identificação do candidato, a foto, a assinatura, a
qualificação civil e o contrato de trabalho, com a baixa do último emprego, e mais a página subseqüente em branco, ou, se servidor
público, exonerado ou demitido, a cópia autenticada do respectivo ato publicado no órgão oficial ou declaração original, assinada
pelo próprio interessado, contendo as seguintes informações: Qual a última atividade, local em que era executada, por quanto tempo
tal atividade foi exercida e data do desligamento, acompanhada de cópia autenticada de qualquer documento onde conste o número
do PIS/PASEP do candidato.

•

Enviar última declaração de Imposto de Renda, ou, declaração de isenção de Imposto de Renda; e

•

Enviar cópia autenticada de documento que comprove a vigência de seguro desemprego, se houver.

Para os candidatos que já tenham preenchido a Ficha de inscrição anteriormente a publicação deste Edital, independente da realização do
seu pagamento e deseje solicitar a isenção da Taxa de Inscrição, deverão acessar www.planejarconcursos.com.br e clicar no link
específico.
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O candidato que já tenha efetuado o pagamento do boleto bancário e tenha a solicitação de isenção deferida, poderá requerer a
devolução da quantia paga, junto a Câmara de Simões Filho até o dia 21/12/2016, juntando a comprovação de inscrição e pagamento.
4.12.4. A relação dos candidatos com pedidos de isenção deferidos será disponibilizada na internet, no endereço eletrônico
www.planejarconcursos.com.br, no dia 21 de Novembro de 2016.
4.12.5. A relação dos candidatos com pedidos de isenção indeferidos, contendo os respectivos motivos do indeferimento será divulgada, na
internet, no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br à divulgação dos pedidos de isenção deferidos.
4.12.6. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido poderá recolher a taxa de inscrição, mediante impressão do boleto que
será disponibilizado no site www.planejarconcursos.com.br.
4.12.7. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
4.12.7.1. omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
4.12.7.2. fraudar e/ou falsificar documentação;
4.12.7.3. não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no cronograma deste edital;
4.12.7.4. não possua o NIS (Número de Identificação Social) já identificado e confirmado na base de dados do CadÚnico, na data da sua
inscrição;
4.12.7.5. que não contenha informações suficientes para a correta identificação do candidato na base de dados do Órgão Gestor do
CadÚnico.
4.12.8. Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax, postal, correio eletrônico ou extemporâneo.
4.12.9. Será desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição de candidato que, simultaneamente, tenha efetuado o
pagamento da taxa de inscrição.
4.12.10. Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não preencham as condições para
sua concessão, seja qual for o motivo alegado.
4.12.11. As informações prestadas no Formulário de Inscrição, referentes à isenção do pagamento da taxa de inscrição, serão de inteira
responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua
eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06 de setembro de 1979.
4.12.12. A Comissão Fiscalizadora do Concurso Público consultará o órgão gestor do CadÚnico e órgãos públicos municipais, estaduais e
federais para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
4.12.13. As pessoas economicamente hipossuficientes participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota
mínima exigida para todos os demais candidatos.
5. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1. As inscrições efetuadas de acordo com o disposto no item 4 deste Edital serão homologadas pela PLANEJAR, significando tal ato que o
candidato está habilitado para participar do Concurso Público.
5.2. A relação dos candidatos com a inscrição homologada será divulgada na página do concurso no endereço eletrônico
www.planejarconcursos.com.br
e
no
diário
oficial
da
câmara
no
endereço
eletrônico
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/ em data prevista no cronograma existente no diário oficial da câmara e no
Manual do Candidato na página da Planejar Concursos.
5.3. As informações referentes à data, horário, tempo de duração e local de realização das Provas Objetiva (nome do estabelecimento,
endereço e sala), cargo para o qual concorre e tipo de vaga escolhida pelo candidato (vaga de ampla concorrência ou vaga reservada para
candidatos com deficiência), assim como as orientações para realização da prova, estarão disponíveis no período informado no
cronograma existente no Manual do Candidato no portal eletrônico www.planejarconcursos.com.br e no diário oficial da Câmara no
endereço eletrônico http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/
5.4. Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser comunicados apenas no dia de realização da
prova, na sala de prova, junto ao fiscal.
5.5. Não é necessária a apresentação, no dia de realização da prova, de documento que comprove a localização do candidato no
estabelecimento de realização de prova, bastando que o mesmo se dirija ao local designado portando documento de identificação original
com fotografia.
5.6. É de responsabilidade do candidato a obtenção de informações referentes à realização da prova.
5.7. O candidato não poderá alegar desconhecimento do local da prova como justificativa de sua ausência. O não comparecimento à prova,
qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do candidato, e resultará em sua eliminação do Concurso Público.
6. DA PROVA OBJETIVA
6.1. O candidato somente fará a prova se munido de um dos documentos exigido no ato da inscrição, conforme item 4.5.
6.2. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolos ou quaisquer outros documentos de
identificação diferentes dos acima estabelecidos.
6.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo
antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
6.4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo
de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
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máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de
impressão digital em formulário próprio.
6.5. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia
ou à assinatura do portador.
6.6. Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem
4.5, deste edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
6.7. As provas serão realizadas no município de Simões Filho podendo ser aplicada também em cidades vizinhas, caso o número de
inscritos exceda a capacidade de alocação do município. A data provável para o dia 27 de Novembro de 2016, podendo ser aplicado em
dois turnos a depender da estrutura do município, com horário e local a serem definidos e publicados no diário oficial da Câmara Municipal
de Simões Filho, no endereço eletrônico http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/ e através da Internet no endereço
eletrônico www.planejarconcursos.com.br. O candidato deverá a partir do dia 23/11/2016, obter informações quanto ao local da prova. É
de responsabilidade exclusiva do candidato à identificação correta da data, local e horário de realização das provas. É recomendável, ainda,
visitar com antecedência o local de realização da respectiva prova. Em caso de necessidade a Planejar e a Comissão Fiscalizadora do
Concurso poderá prever a possibilidade de outro local de prova em municípios vizinhos.
6.8. A Câmara Municipal de Simões Filho e a PLANEJAR não se responsabilizarão por eventuais coincidências de datas e horários de provas
e quaisquer outras atividades.
6.9. A Empresa e a Câmara Municipal não enviaram comunicação pessoal dirigida ao candidato, informando o local e o horário de
realização da prova, o que obriga no dever de observar os COMUNICADOS a serem divulgados.
6.10. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de local e horário da prova, nem do gabarito e do resultado.
6.11. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do
horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, documento de
identificação original é INDISPENSÁVEL.
6.12. O candidato deverá observar atentamente o Edital de publicação especificando os horários e locais de realização das provas, inclusive
estando atento quanto à possibilidade da existência de endereços similares e/ou homônimos.
6.13. O candidato deverá assinar a lista de presença de acordo com o que consta no seu documento de identificação, vedada a aposição de
rubrica.
6.14. Não será permitida a entrada de candidatos, sob qualquer pretexto, após o fechamento dos portões.
6.15. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento seja qual for o motivo que tenha determinado a ausência do
candidato, implicará na sua eliminação automática.
6.16 Fica vedado o ingresso no local das provas de pessoas estranhas ao Concurso Público. É expressamente proibido fumar durante a
prova.
6.17. Na ocorrência de eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, data de nascimento etc, o candidato
deverá solicitar ao fiscal de classe a devida correção no dia da prova, que será constado em Ata.
6.18. O tempo de duração da prova será de 04:00 (quatro horas). Não haverá por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a
aplicação das provas. Não haverá, na sala de provas, marcador de tempo individual, uma vez que o tempo de início e término da prova será
determinado pelo fiscal de sala, conforme estabelecido no Edital de Convocação da Prova Objetiva, dando tratamento isonômico a todos
os candidatos presentes.
6.19. O candidato que porventura sentir-se mal durante a realização das provas, poderá interrompê-las até que se restabeleça, no próprio
local de realização das provas. Caso o candidato não se restabeleça em tempo hábil para terminar sua prova dentro do horário
estabelecido, estará eliminado do Concurso Público.
6.20. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá requerer esse direito, até 72 horas que
antecede a prova, bem como, deverá no dia da aplicação da prova, levar acompanhante que ficará em sala reservada para essa finalidade e
será responsável pela guarda da criança.
6.21. Após resolver todas as Questões da prova, o candidato deverá marcar suas respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta
em material transparente, na Folha de Respostas Óptica, onde serão de sua inteira responsabilidade:
6.21.1. O preenchimento correto das bolhas ópticas, que deverão ser preenchidas conforme as instruções específicas no Caderno de
Questões, contidas também na própria Folha.
6.21.2. Os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas Óptica, sendo consideradas marcações
incorretas: dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada, campos de marcação não preenchidos integralmente, marcação
ultrapassando o campo determinado e marcação que não seja feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul em material
transparente.
6.22. Os fiscais da sala não estão autorizados a fazer retificações de qualquer natureza nas instruções ou no enunciado das questões da
prova. Se o próprio coordenador de prédio, reconhecido por um dístico bem visível, não percorrer pessoalmente as salas, avisando sobre
alguma alteração, o candidato não deverá fazer nada que contrarie o que especifica o seu caderno de provas. O candidato que desejar
fazer considerações a respeito da aplicação deverá consigná-las em Ata de Sala, para posterior avaliação.
6.23. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da coordenação de aplicação destas, informações
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.
6.24. À critério da PLANEJAR, poderá, em caso fortuito ou de força maior, ser concedida tolerância no horário de fechamento dos portões.
6.25. A PLANEJAR poderá utilizar sala(s) extra(s) nos locais de aplicação da prova objetiva, alocando ou remanejando candidatos para
essa(s) conforme as necessidades.
6.26. O candidato será submetido à identificação especial caso seu documento oficial de identidade apresente dúvidas quanto à fisionomia
ou assinatura.
6.27. Durante a realização das provas, não será permitida a comunicação dos candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras,
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, Walkmam, receptor, gravador) e outros equipamentos similares, livros, anotações, impressos.
6.28. O candidato terá por obrigatoriedade ao entrar na sala para fazer sua prova, desligar o seu telefone celular e remover a bateria.
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Qualquer som gerado pelo aparelho no horário da prova implicará na eliminação do candidato, o mesmo será ordenado a se retirar da
sala pelo fiscal.
6.29. A PLANEJAR não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos neles causados.
6.30. Ao término da prova o candidato deverá devolver ao fiscal, o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta DEVIDAMENTE ASSINADO,
esclarecendo que por razões de segurança, a PLANEJAR fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões aos candidatos, somente com o
decurso de 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. Os candidatos que não puderem esperar o horário estipulado só
poderão ter acesso aos cadernos de questões 48 horas após sua aplicação, através de requerimento de solicitação à Comissão Fiscalizadora
Municipal do Concurso Público. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto.
Ficarão disponibilizados impreterivelmente no período de 05 (cinco) dias úteis. Decorrido este período os Cadernos serão incinerados.
6.31. Após o término da(s) prova(s), o candidato deverá deixar imediatamente as dependências do prédio escolar, sendo terminantemente
proibido de fazer contato com candidatos que ainda não terminaram a(s) prova(s), sob pena de ser excluído do Concurso Público.
6.32. A avaliação da prova será realizada por sistema eletrônico de processamento de dados, considerados para esse efeito,
exclusivamente, as respostas transferidas para o Cartão-Resposta.
6.33. Aos portadores de deficiência serão asseguradas provas e/ou locais especiais, a depender das necessidades específicas, conforme
solicitação especifica no item cabendo à coordenação do Concurso Público o cumprimento das demais condições do Edital.
6.34. O Gabarito para conferência do desempenho dos candidatos será divulgado pela Câmara Municipal até o 2º (segundo) dia útil após a
realização da respectiva prova.
6.35. É de responsabilidade do Candidato entregar o Cartão-Resposta ao fiscal antes de sair da sala de provas, para devida conferência.
Caso não seja devolvido o candidato estará sumariamente eliminado do Concurso Público, sem direito a recurso ou reclamação posterior.
6.35.1. O Candidato que estiver hospitalizado na sede do município de Simões Filho deverá comunicar à Comissão do Concurso Público
e/ou ao Coordenador local, até 12 horas antes da realização das provas. Para tanto, o seu representante deverá comparecer, apresentando
documento oficial de identidade e munido de:
6.35.2. Atestado do médico que esteja acompanhando o Candidato, declarando a impossibilidade de locomoção e atestando que o
Candidato tem condições de ler, redigir e marcar a Folha de Respostas;
6.35.3. Autorização do hospital para acesso do(s) fiscal (is) no horário de realização das provas;
6.35.4. Documento de Identidade do Candidato (o mesmo apresentado no ato da inscrição);
6.35.5. Dados constantes no Cartão de Informação: número de inscrição, estabelecimento e sala de realização das provas em questão.
Informações referentes ao local do internamento.
6.35.6. Caso o Candidato não apresente estas condições, a PLANEJAR não autorizará a aplicação da prova.
7. DA PROVA DE TÍTULOS
7.1. Aos candidatos aos cargos de Nível Superior que se habilitarem com média mínima de 60% de acertos da prova de conhecimentos,
será facultada a prova de títulos com caráter classificatório;
7.2. Somente será avaliado os títulos dos candidatos habilitados com 60% de acertos da Prova Objetiva. Os títulos serão entregues
“EXCLUSIVAMENTE” no dia 27 de Novembro de 2016, junto com a realização da prova objetiva, conforme descrição a seguir:
7.3. Os títulos serão entregues no mesmo prédio de realização das provas objetivas, onde serão protocolados por membros da membros
da Equipe Técnica do Concurso Público. Somente será recebido e examinado quando entregues em envelope devidamente IDENTIFICADO.
7.4. A Prova de Títulos tem caráter meramente classificatório, com anexação dos pontos das tabelas abaixo à nota da prova objetiva;
Item
A
B
C

TÍTULO
Certificado de curso de especialização, em nível de pós-graduação, com carga horária
mínima de 360 horas, na área específica que concorre.
Diploma, devidamente registrado, de curso de pós-graduação, em nível de mestrado
(título de mestre) na área específica que concorre.
Diploma, devidamente registrado, de curso de pós-graduação, em nível de doutorado
(título de doutor) na área específica que concorre.
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

Pontos
Títulos

Máximo de
Pontuação por item

1,0

1,0

1,5

1,5

2,5

2,5
05

7.5. Serão atribuídos pontos aos títulos, que serão adicionados ao total de pontos obtidos pelos candidatos nas demais provas.
7.6. No caso dos títulos de Especialização, Mestrado e Doutorado, serão aceitos também Certidões de Conclusão de Curso e/ou Declarações
de Conclusão de Curso, expedidas por instituição oficial e reconhecida pelo MEC, atestando que o curso atende às normas da Lei nº
9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto
Conselho Federal de Educação (CFE). Caso seja identificada a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, a
certidão/declaração não será válida.
7.7. Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação de títulos.
7.8. As notas atribuídas aos títulos serão adicionadas à nota final, exclusivamente para efeitos de classificação, não como critério de
desempate.
7.9. Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas. Não serão aceitos protocolos dos documentos.
7.10. O candidato somente poderá obter até o máximo de 05 (cinco) pontos em títulos, sendo desprezada a pontuação superior a este
número.
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7.11. Após o prazo não serão aceitos pedidos de inclusão de títulos sob qualquer hipótese ou alegação.
8. DOS RECURSOS
8.1. Serão admitidos recursos quanto:
8.1.1. ao indeferimento das inscrições para concorrer na condição de pessoa com deficiência;
8.1.2. ao indeferimento da solicitação de atendimento especial para realização das provas;
8.1.3. ao indeferimento das inscrições;
8.1.4. ao gabarito da Prova Objetiva;
8.1.5. às notas provisórias da Prova Objetiva e da Prova Títulos;
8.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de dois dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, conforme estabelecido
no Cronograma deste Edital.
8.2.1. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem.
8.2.2. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.
8.3. Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela Internet, de acordo com o modelo de formulário de recursos disponível no
site www.planejarconcursos.com.br.
8.4. Somente serão apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as instruções contidas neste Edital e no endereço
eletrônico da PLANEJAR (www.planejarconcursos.com.br).
8.5. A PLANEJAR não se responsabiliza por recursos não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.
8.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
8.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, telegrama ou outro meio que não seja o especificado neste Edital.
8.8. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito
oficial definitivo.
8.9. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(es) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova,
independentemente de formulação de recurso.
8.10. Na ocorrência do disposto no item 8.14 e/ou em caso de provimento de recurso poderá ocorrer a eliminação de candidato que não
obtiver a nota mínima exigida para a prova.
8.11. Serão indeferidos os recursos:
8.11.1. cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
8.11.2. que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
8.11.3. cuja fundamentação não corresponda à questão recursada;
8.11.4. sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos;
8.11.5. apresentado em conjunto com outros candidatos, isto é, recurso coletivo;
8.11.6. encaminhados por meio da Imprensa e/ou de “redes sociais online”.
8.12. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no item 8.1 deste Capítulo, devidamente fundamentado,
sendo desconsiderado recurso de igual teor.
8.13. O resultado dos recursos, assim como as alterações de gabaritos das provas objetivas e as alterações das notas preliminares da prova
objetiva e títulos, que vierem a ocorrer após julgamento dos recursos, estará à disposição dos candidatos na página do Concurso no
endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br e no diário oficial da Câmara no endereço eletrônico
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/, em período informado no edital de convocação.
8.14. As notas obtidas por intermédio do julgamento do recurso impetrado contra o resultado preliminar da prova objetiva e da avaliação
de títulos poderão permanecer inalteradas, sofrer acréscimos ou até mesmo reduções, em relação à nota divulgada preliminarmente.
8.15. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos
adicionais.
8.16. A eliminação do candidato em razão de não comparecimento à prova ou a sua expulsão da sala de prova em razão de
comportamento indevido, não poderá ser objeto de recurso.
9. DO CONCURSO PÚBLICO
9.1. O concurso será realizado em três etapas dependendo do cargo pleiteado: Prova Objetiva, Prova de Títulos e Prova Prática constará
dos seguintes procedimentos:
9.1.1. Todos os candidatos serão submetidos a uma Prova Objetiva de Conhecimentos, de acordo com o cargo, a qual constará de questões
objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) para resposta, sendo adotada, para fins de correção, uma única
resposta correta por questão.
9.1.2. A Prova Objetiva será elaborada de acordo com os conteúdos constantes do Programa que, para todos os efeitos legais, integram o
Edital. Não haverá indicação de bibliografia.
9.1.3. Das Questões:
Escolaridade
Nível Superior
Procurador Jurídico
(60 questões)

Prova
Português
Conhecimentos de Informática
Legislação
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Questões
10
05
05

Peso

Nota

1.00

95

8

Nível Médio
Assistente Administrativo
Assistente de Redação e Debates
Auxiliar de Taquigrafia
Ouvidor Legislativo
Recepcionista
(50 questões)
Nível Fundamental
Auxiliar Administrativo
Telefonista
Garçom
Auxiliar de Serviços Gerais
(40 questões)

Conhecimentos Gerais/Atualidades
Conhecimentos Específicos
Português
Matemática
Conhecimentos de Informática
Legislação
Conhecimentos Gerais/Atualidades
Conhecimentos Específicos
Português
Matemática
Legislação
Conhecimentos Gerais/Atualidades
Conhecimentos Específicos

05
35
10
05
05
05
05
20
10
05
05
05
15

2.00

1.50

100

2.75

1.75

100

3.75

9.1.4. Será avaliada na escala de 0 (zero) a 95 (noventa e cinco) pontos para cargos de Nível Superior; na escala de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos para os cargos de nível médio e nível fundamental.
9.2. A Prova Prática será realizada para os candidatos aos cargos de Auxiliar de Taquigrafia, será realizada para os candidatos aos cargos
não eliminados na Prova Objetiva de Conhecimentos e cuja classificação seja correspondente a até CINCO VEZES o número das vagas
previstas para os referidos cargos. A Prova Prática é eliminatória e valerá de 0 / 100 pontos.
9.2.1. As provas práticas têm o objetivo de avaliar a aptidão do candidato para o exercício das atividades inerentes à função.
9.2.2. A nota final dos candidatos para o cargo de Auxiliar de Taquigrafia, será calculada, considerando-se que NF é a nota final e NO é a
nota da Prova Objetiva e NP a nota da Avaliação Prática, da seguinte forma: NF = NO + NP/2.
9.2.3. Somente serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60% (sessenta por cento) de acertos do total da
prova do cargo pleiteado, não havendo possibilidade de aproximação de notas.
9.3. As provas de títulos seguirão as normas estabelecidas no item “7. DA PROVA DE TÍTULOS”.
9.4. A nota final do candidato, para os cargos com avaliação de títulos, será calculada, considerando-se que NF é a nota final e NO é a nota
da Prova Objetiva e NT a nota da Avaliação dos Títulos, da seguinte forma:
NF = NO + NT
9.4.1. A nota final do candidato, para os cargos que não participam da etapa da avaliação de títulos, será a nota da Prova Objetiva.
9.5. A classificação final dos candidatos será obtida através da soma dos escores brutos de cada prova, convertidos em notas e somadas as
notas na apuração final.
9.6. Serão considerados aprovados no concurso os candidatos que prestaram as provas previstas para os cargos aos quais concorreram que
não tenham sido eliminados e que tenham sido classificados em classificação decrescente e correspondente ao número das vagas
oferecidas para cada cargo.
9.7. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação:
9.7.1. O primeiro critério de desempate neste concurso público será a idade, dando-se preferência ao candidato de idade mais
elevada ou mais idoso (Parágrafo Único do Art. 27 da Lei Federal N° 10.741 de 1° de Dezembro de 2003 – Estatuto do Idoso).
Persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o candidato que:
9.7.2. Obtiver Maior pontuação nas questões de conhecimentos específicos;
9.7.3. Obtiver Maior pontuação nas questões de língua portuguesa;
9.7.4. Obtiver Maior pontuação nas questões de matemática;
9.7.5. Sorteio Público realizado pela Comissão Fiscalizadora do Concurso, com a presença dos candidatos empatados.
9.8. A Comissão Organizadora do Concurso publicará os resultados no diário oficial da Câmara no endereço eletrônico
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/
9.9. Os candidatos habilitados portadores de deficiência física serão relacionados separadamente.
9.10. Caso não haja candidatos portadores de deficiência aprovados, a vaga reservada será destinada ao restante dos candidatos, de
acordo com a ordem de classificação.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. O candidato poderá obter informações e orientações sobre o Concurso tais como Editais, Manual do Candidato, processo de
inscrição, local de prova, gabaritos, resultados das provas, resultados dos recursos, cronograma, e resultado final na página do concurso no
endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br e no diário oficial da Câmara no endereço eletrônico
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/
10.2. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do candidato, valendo para esse fim a
publicação na imprensa oficial.
10.3. Será considerada a legislação atualizada até a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e
normativos até esta data na avaliação na prova objetiva.
10.4. O prazo de validade do Concurso será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos, contado a partir da data de
homologação do resultado final.
10.5. Todas as informações relativas à posse, após a publicação do resultado final, deverão ser obtidas na sede da Câmara Municipal de
Simões Filho.
10.6. Os candidatos aprovados e classificados neste Concurso devem manter atualizados seus endereços junto à Administração da Câmara
Municipal de Simões Filho.
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10.7. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Câmara Municipal de Simões Filho e pela PLANEJAR no que tange à realização
deste Concurso.
10.8. Ressalvadas as hipóteses previstas na legislação pertinente, ao candidato convocado para posse, não será permitido o adiamento,
sendo eliminado do Concurso o candidato que, por qualquer motivo, não tomar posse quando convocado.
10.9. Decairá do direito de impugnar os temos deste Edital de Concurso Público, perante a administração, o candidato que não o fizer até o
segundo dia útil, após o encerramento das inscrições.
10.10. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza, ocorridas no decorrer do concurso público,
mesmo que só verificada posteriormente, eliminará o candidato do concurso, anulando todos os efeitos decorrentes de sua inscrição.
10.11. Fica ciente o candidato aprovado e classificado que, em aceitando sua nomeação, poderá ser lotado em qualquer das unidades da
Câmara, no Município de Simões Filho.
10.12. O ato de inscrição gera presunção absoluta de que o candidato conhece as presentes instruções e de que aceita as condições do
concurso, estabelecidas na legislação deste Edital.
10.13. A Câmara Municipal de Simões Filho e a PLANEJAR não se responsabilizam por equívocos eventualmente cometidos pelo candidato,
POR DEIXAR DE LER ESTE EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
10.14. Os casos omissos até a publicação final do concurso serão resolvidos pela Comissão do Concurso e, após a publicação do resultado
final, pelo Chefe do Poder Legislativo.
10.15. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou
evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será
mencionada em Edital ou aviso publicado.
10.16. A Câmara Municipal de Simões Filho e a Empresa realizadora do Concurso Público não se responsabilizam pelo fornecimento de
quaisquer cursos, textos, apostilas ou outras publicações referentes a este Concurso.
10.17. A Câmara Municipal e a PLANEJAR se eximem das despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em quaisquer das fases do
certame seletivo, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial, reaplicação de qualquer fase, inclusive de provas, de
acordo com determinação da Câmara Municipal e/ou da organizadora PLANEJAR.
10.18. Todos os documentos apresentados para Prova de Títulos, cuja devolução não for solicitada no prazo de 90 dias, contados a partir
da homologação do resultado final do concurso, serão incinerados pela PLANEJAR.
10.19. Decorridos 120 (cento e vinte) dias após a homologação do resultado final do Concurso, os Cartões Resposta, serão incineradas.
10.20. Os itens deste Edital, inclusive o cronograma de execução previsto, poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou por motivo de força maior, até a data da convocação dos
candidatos para a prova correspondente, circunstância que constará em Edital.
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
As eventuais sugestões de matérias constantes dos programas, deste Edital, constituem a única fonte para a formulação das questões da
Prova Objetiva de múltipla escolha; as quais poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade exigida para o cargo.
Como bibliografia serão admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão usadas
informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato tem livre escolha para consultar bibliografia referente ao conteúdo
programático.
# 1. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS, CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES,
LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE NÍVEL SUPERIOR.
LINGUA PORTUGUESA: Intelecção de textos: verbais e não-verbais. Morfossintaxe: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome,
preposição, conjunção, preposição, conjunção e verbo (flexões em tempo, modo, número e pessoa). advérbio em suas diversas
circunstâncias, vozes do verbo. Oração, frase e período. Termos constituintes da oração: essenciais, integrantes e acessórios. Coordenação
e subordinação. Sintaxe de concordância, de regência e de colocação. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, parônima, polissemia,
denotação e conotação, figuras de linguagem e vícios de linguagem. Estilística: funções da linguagem. Formas de discurso: direto, indireto e
indireto livre. Acentuação gráfica. Crase. Pontuação. Ortografia.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos; Hardware e Software; Sistema Operacional Windows 7 e 8; Editor de texto Word;
Planilha Eletrônica Excel; Conceitos e serviços relacionados à Internet, Intranet e Extranet; Internet Explorer; Correio Eletrônico; Cópia de
segurança (backup); Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios); Noções básicas de armazenamento de dados.
LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município de Simões Filho; Regimento Interno da Câmara de Simões Filho; Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Municipais de Simões Filho.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, econômico e social no Brasil e
no mundo. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. Análise dos principais conflitos
nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos últimos dois anos, pela
imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet.
PROCURADOR JURÍDICO
DIREITO ADMINISTRATIVO: Os diferentes critérios adotados para a conceituação do Direito Administrativo. O Direito Administrativo como
Direito Público. Objeto do Direito Administrativo. - Conceito de Administração Pública sob os aspectos orgânico, formal e material. - Fontes
do Direito Administrativo: a doutrina e a jurisprudência na formação do Direito Administrativo. A lei formal. Os regulamentos
administrativos, estatutos e regimentos; instruções; princípios gerais; tratados internacionais; costume. - A relação jurídico-administrativa.
A personalidade de Direito Público. Conceito de pessoa administrativa. - A teoria do órgão da pessoa jurídica: sua aplicação no campo do
Direito Administrativo. - Classificação dos órgãos e funções da Administração Pública. - A competência administrativa: conceito e critérios
de distribuição. Avocação e delegação de competência. - Ausência de competência: o agente de fato. - Hierarquia. O poder hierárquico e
suas manifestações. - Centralização, e descentralização da atividade administrativa do Estado. Administração Pública direta e indireta. Concentração e desconcentração de competência. - Autarquia. - Fundações públicas. - Empresa pública. - Sociedade de economia mista. Fatos da Administração Pública: atos da Administração Pública e fatos administrativos. Formação do ato administrativo: elementos;
procedimento administrativo. - Validade, eficácia e auto-executoriedade do ato administrativo. - Atos administrativos simples, complexos e
compostos. - Atos administrativos unilaterais, bilaterais e multilaterais. - Atos administrativos gerais e individuais. - Atos administrativos
vinculados e discricionários. O mérito do ato administrativo, a discricionariedade. - Ato administrativo inexistente. A teoria das nulidades
no Direito Administrativo. - Atos administrativos nulos e anuláveis. Vícios do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. Revogação, anulação e convalidação do ato administrativo. - Contrato administrativo: a discussão sobre sua existência como categoria
específica; conceito e caracteres jurídicos. - Formação do contrato administrativo: elementos. A licitação: conceito, modalidades e
procedimentos; a dispensa de licitação, sua inexigibilidade. - Execução do contrato administrativo: princípios; teorias do fato do príncipe e
da imprevisão. - Extinção do contrato administrativo: força maior e outras causas. - Espécies de contratos administrativos. Convênios
administrativos. - Poder de polícia: conceito; polícia judiciária e polícia administrativa; as liberdades públicas e o poder de polícia. Principais setores de atuação da polícia administrativa. - Serviço público: conceito; caracteres jurídicos; classificação e garantias. O usuário
do serviço público. - A concessão de serviço público: natureza jurídica e conceito; regime jurídico financeiro. - Extinção da concessão de
serviço público; a reversão dos bens. - Permissão e autorização. - Bens públicos: classificação e caracteres jurídicos. Natureza jurídica do
domínio público. - Domínio público aéreo. Vias públicas; cemitérios públicos; - Utilização dos bens públicos: autorização, permissão e
concessão de uso; ocupação; aforamento; concessão de domínio pleno. - Limitações administrativas: conceito. Zoneamento. Polícia
edilícia. - Servidões administrativas. - Requisição da propriedade privada. Ocupação temporária. - Desapropriação por utilidade pública:
conceito e fundamento jurídico. Procedimentos administrativo e judicial. A indenização. - Desapropriação por zona. Direito de extensão.
Retrocessão. A chamada "desapropriação indireta". - Desapropriação por interesse social: conceito, fundamento jurídico e espécies.
Evolução do regime jurídico no Brasil. - Controle interno e externo da Administração Pública. - Sistemas de controle jurisdicional da
Administração Pública: o contencioso administrativo e o sistema da jurisdição una. - O controle jurisdicional da Administração Pública no
direito brasileiro. - Controle da atividade financeira do Estado: espécies e sistemas. O Tribunal de Contas do Estado e suas atribuições. - A
responsabilidade patrimonial do Estado por atos da Administração Pública: evolução histórica e fundamentos jurídicos. Teorias subjetivas e
objetivas da responsabilidade patrimonial do Estado. - A responsabilidade patrimonial do Estado por atos da Administração Pública no
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direito brasileiro. - Agentes públicos: servidor público e funcionário público; natureza jurídica da relação de emprego público; preceitos
constitucionais. - Funcionários efetivo e vitalício: garantias; estágio probatório. Funcionário ocupante de emprego em comissão. - Direitos,
deveres e responsabilidade dos servidores públicos. - Formas de provimento e vacância dos empregos públicos. - A exigência constitucional
de concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. - Procedimento administrativo. A instância administrativa.
Representação e reclamação administrativas. - Pedido de reconsideração e recurso hierárquico próprio e impróprio. Prescrição
administrativa. Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/92).
DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO: Direito Ambiental: Disposições constitucionais de proteção ao meio ambiente (Constituição Federal,
art. 225). Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Competências legislativas relacionadas ao direito ambiental. Política
Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) e alterações posteriores. Do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA: estrutura e
competências administrativas. Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Licenciamento Ambiental. Normas gerais. Lei
Complementar nº 140/2011 e Resoluções CONAMA nºs 1/86 e 237/97. Exigibilidade de Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Proteção
da vegetação. Código Florestal (Lei nº 12.651/12) e alterações posteriores: reserva legal e áreas de preservação permanente. Manejo
florestal sustentável. Concessão Florestal (Lei nº 11.284/06). Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/00). Proteção das
águas. Lei de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97). Padrões de qualidade das águas. Responsabilidade ambiental. Responsabilidade civil por
dano ambiental no direito brasileiro. Crimes ambientais (Lei nº 9.605/98) e alterações posteriores. Infrações administrativas (Decreto nº
6.514/08). Direito Urbanístico: conceito e princípios. Planejamento urbanístico. Loteamento e parcelamento urbanístico. Restrições à
propriedade privada: limitações administrativas, servidões administrativas e desapropriação. Instrumentos de controle urbanístico:
licenciamento. Estatuto das Cidades.
DIREITO CIVIL: Lei, espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade das leis, interpretação, efeitos, solução de
conflitos intertemporais e espaciais de normas jurídicas. Das pessoas: conceito, espécies, capacidade, domicílio. Fatos Jurídicos. Ato
jurídico: noção, modalidades, formas extrínsecas, pressupostos da validade, defeitos, vícios, nulidades. Ato ilícito. Negócio jurídico.
Prescrição e decadência. Bens: das diferentes classes de bens. Da posse e sua classificação: aquisição, efeitos, perda e proteção possessória.
Da propriedade em geral: propriedade imóvel, formas de aquisição e perda; condomínio em edificações. Direito do autor: noções gerais,
direitos morais e patrimoniais, domínio público, relações do Estado com o Direito do Autor. Dos direitos reais sobre coisas alheias:
disposições gerais, servidões, usufruto, penhor, hipoteca. Dos direitos de vizinhança, uso nocivo da propriedade. Dos registros públicos. Das
obrigações: conceito, estrutura, classificação e modalidades. Efeitos, extinção e inexecução das obrigações. Dos contratos: disposições
gerais. Dos contratos bilaterais, da evicção. Das várias espécies de contratos: da compra e venda, da locação, do depósito. Enriquecimento
sem causa. Da responsabilidade civil do particular. Direito material ambiental.
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição. Conceito. Classificação. - Evolução constitucional do Brasil. - Normas constitucionais:
classificação. - Normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais vinculantes. - Disposições constitucionais transitórias;
Hermenêutica Constitucional. - Poder Constituinte. - Reforma constitucional: emenda e revisão constitucionais. - Controle de
constitucionalidade: direito comparado. - Controle de constitucionalidade: sistema brasileiro. Evolução histórica. - Inconstitucionalidade:
normas constitucionais inconstitucionais. - Inconstitucionalidade por omissão. - Ação direta de inconstitucionalidade: origem, evolução e
estado atual. - Ação declaratória de constitucionalidade. - Direitos e garantias individuais e coletivos. - Princípio da legalidade. - Princípio da
isonomia. - Regime constitucional da propriedade. - "Habeas corpus", mandado de segurança, mandado de injunção e "habeas data". Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional, no direito brasileiro. - Direitos sociais e sua efetivação. - Princípios constitucionais do
trabalho. - Estado Federal. Conceito. Sistemas de repartição de competência. - Federação brasileira: características, discriminação de
competência na Constituição de 1988. - Estado Democrático de Direito: fundamentos constitucionais e doutrinários. - Organização dos
Poderes: mecanismos de freios e contrapesos. - União. Competência. - Estado-membro. - Poder constituinte estadual: autonomia e
limitações. - Estado-membro. Competência. Autonomia. - Administração Pública: princípios constitucionais. - Servidores públicos: princípios
constitucionais. - Poder Legislativo. Organização. Atribuições. Processo Legislativo. - Leis delegadas. - Orçamento e fiscalização
orçamentária e financeira. Tribunal de Contas do Estado. - Poder Judiciário. Organização. - Supremo Tribunal Federal: organização e
competência. - Superior Tribunal de Justiça: organização e competência. - Justiça Federal: organização e competência. - Justiça do Trabalho:
organização e competência. - Justiça nos Estados. - Ministério Público: princípios constitucionais. - Limitações constitucionais ao poder de
tributar. - Ordem econômica e ordem financeira: princípios gerais. - Princípios constitucionais da ordem econômica. - Intervenção do
Estado no domínio econômico. - Interesses difusos e coletivos.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição: contenciosa e voluntária. - Órgãos da Jurisdição. - Ação: conceito e natureza jurídica. Condições da
ação. Classificação das ações. - Processo. Conceito. Natureza jurídica. Princípios fundamentais. Pressupostos processuais. - Procedimento
ordinário e sumaríssimo. - Competência: absoluta e relativa. - Competência Internacional. Homologação de sentença estrangeira. Carta
rogatória. - Partes. Capacidade e legitimidade. Substituição processual. - Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros: Oposição,
nomeação à autoria, Denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação regressiva. - Formação, suspensão e extinção do processo. Petição inicial. Requisitos. Inépcia da petição inicial. - Do pedido. Cumulação e espécies de pedido. - Dos atos processuais. Do tempo e do
lugar dos atos processuais. - Da comunicação dos atos processuais. Citação e intimação. - Despesas Processuais e honorários advocatícios. Resposta do réu: exceção, contestação e reconvenção. Revelia. Efeitos da revelia. - Julgamento conforme o estado do processo. - Audiência
de Instrução e Julgamento. - Prova. Princípios gerais. Ônus da prova. - Sentença. Coisa julgada formal e material. Preclusão. - Duplo grau de
jurisdição. Recursos. Incidente de uniformização de jurisprudência. - Reclamação e correição. - Ação rescisória. - Ação Monitória. Liquidação de sentença. Execução. Regras gerais. Partes. Competência. Responsabilidade patrimonial. - Título executivo judicial e
extrajudicial. - Execução por quantia certa contra devedor solvente e contra devedor insolvente. - Execução para entrega de coisa. Execução de obrigação de fazer e de não fazer. - Execução contra a Fazenda Pública. - Execução fiscal (Lei n.º 6.830, de 22.9.80). - Embargos
à execução. - O Ministério Público no Processo Civil. - Ação popular e ação civil pública. - Ação declaratória. Declaratória incidental. - Ação
discriminatória. - Ação de Usucapião. - Ação de consignação em pagamento. - Ação de despejo e renovatória. - Ação de desapropriação. Concurso Público Municipal – Edital 001/2016 – Câmara Municipal de Simões Filho – Bahia.
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Ações possessórias. - Embargos de terceiro. - Ação cível originária nos tribunais. - Tutela antecipada e tutela específica. - Medidas
cautelares. - Ação cautelar fiscal.
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Princípios e Singularidades do Direito Processual do Trabalho. Conceito; Autonomia; Princípios
Gerais; Singularidades. - Organização Judiciária do Trabalho. A Justiça do Trabalho: sua jurisdição e competência; Vara do Trabalho:
composição, funcionamento, jurisdição e competência. Os juízos de Direito; Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do
Trabalho. Funcionamento, jurisdição e competência; O Ministério Público do Trabalho; Corregedoria - Reclamação Correicional. Procedimentos nos Dissídios Individuais. Reclamação jus postulandi. Inquérito. Revelia. Exceções. Contestação. Reconvenção. Partes e
Procuradores. Substituição processual na Justiça do Trabalho; Audiência; Conciliação. Instrução e Julgamento. Justiça Gratuita;
Homologações; Sentença de liquidação e impugnação. - Procedimentos nos Dissídios Coletivos. Instauração de Instância; Conciliação e
Julgamento; Extensão das decisões e revisão; Ação de cumprimento. - Das Provas no Processo do Trabalho. Interrogatórios. Confissão e
consequências; Documentos. Oportunidade de juntada. Incidente de falsidade; Prova técnica. Sistemática da realização das perícias;
Testemunhas. Compromisso; impedimentos e consequências; Sentença. Sentença individual. Sentença coletiva; Súmula (enunciados
pertinentes). - Recursos no Processo do Trabalho. Disposições gerais; Efeitos suspensivo e devolutivo; Recursos no processo de cognição;
Recursos no processo de execução. - Nulidade dos atos processuais. Noções Gerais; Preclusão. Tipos. Distinção entre preclusão,
perempção, decadência e prescrição. - Processos de Execução. Liquidação; Modalidades da execução; Embargos do executado impugnação do exequente; Embargos de Terceiro; Penhora, avaliação, arrematação, adjudicação e remissão; Fraude à execução; Execução
das decisões proferidas contra pessoas jurídicas de Direito Público. Os Precatórios. - Ação Rescisória na Justiça do Trabalho. Cabimento e
Juízo competente; Hipótese de admissibilidade; Prazo para propositura. Início da contagem do prazo; Procedimento e recurso. - Ações Civis
Admissíveis no Processo Trabalhista.
DIREITO DO TRABALHO: Fontes do Direito do Trabalho. Conceito de Fontes; Hierarquia das Fontes. Conflitos e suas soluções; Princípios
peculiares do Direito do Trabalho; Interpretação e aplicação do Direito do Trabalho; Renúncia e transação no Direito do Trabalho - Relação
de Trabalho. Natureza jurídica. Teoria; Contrato de Trabalho e Relação de Trabalho. Caracterização da Relação de Emprego. Importância do
assunto; Critérios para a caracterização - Sujeitos da Relação de Emprego. O Empregado. O empregado. Definição; Trabalhadores
autônomos, avulsos, eventuais e temporários - Sujeitos da Relação de Emprego. O Empregador. O Empregador - conceito; Empresa,
estabelecimento - conceitos; Solidariedade de empresas; Sucessão de empregadores - Contrato de Trabalho. Definição; Denominação;
Caracteres; Morfologia. - O Contrato de Trabalho e os Contratos Afins. Interesse da distinção; Diferenças entre contratos de trabalho e
locação de serviços, empreitada, representação comercial, mandato, sociedade e parceria. - Elementos do Contrato de Trabalho. Elementos
essenciais. Vícios e defeitos. Nulidade e anulabilidade; Elementos acidentais. Condição e termo; Período de experiência e contrato de
experiência. - Espécies do Contrato de Trabalho. Contrato por tempo determinado e por tempo indeterminado; Renovação Consequências; Contratos de emprego por safra e por temporada; Contrato de emprego individual e coletivo; Contrato por equipe. - Efeitos
do Contrato de Trabalho. Obrigações do empregado; A prestação do trabalho - Pessoalidade; Poder hierárquico do empregador: diretivo e
disciplinar. - Remuneração. Conceito - distinção entre remuneração e salário; Caracteres do salário; Salário e indenização - Adicionais; O
princípio da igualdade de salário; Correção automática e reajustamento de salário. - Formas de Remuneração - Classificação. - Proteção ao
Salário. Contra os abusos do empregador; Contra os credores do empregador; Contra os credores do empregado. - Duração do Trabalho.
Jornada de Trabalho: duração e horário; Trabalho extraordinário; Trabalho noturno; Trabalho em regime de revezamento. - Repousos.
Repouso intrajornadas e interjornadas; Repouso semanal e em feriado; Férias - natureza jurídica - períodos aquisitivo e concessório duração; Remuneração simples, dobrada e abono de férias. - Alteração do Contrato de Trabalho. Alteração unilateral e bilateral;
Transferência de função: o jus variandi; Promoção e rebaixamento; Remoção. - Suspensão do Contrato de Trabalho. Causas determinantes Espécies e efeitos; Suspensão para inquérito; Suspensão disciplinar. - Terminação do Contrato de Trabalho. Causas; Rescisão do contrato
por tempo indeterminado e por tempo determinado; Rescisão com ou sem justa causa; Homologação dos pedidos de demissão e dos
recibos de quitação. - Aviso prévio. Conceito e natureza jurídica; Prazos e efeitos. - Despedida. A declaração de vontade do empregador:
sua natureza e elementos; A indenização - conceito, fundamento jurídico. - Estabilidade e garantia de emprego. Teoria da nulidade da
despedida arbitrária. Despedida de empregado estável. Falta grave, conceito. Readmissão e reintegração. Renúncia à estabilidade.
Homologação. A imunidade sindical. Despedida obstativa. - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Campo de aplicação; Depósitos e seus
efeitos na terminação do contrato de emprego; Constituição, gestão e aplicação do Fundo. - Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho.
Conceito e natureza jurídica; Conteúdo e efeitos; Extensão; Forma e duração. - Sindicato. Natureza jurídica; Condições de registro e
funcionamento; Atividades e prerrogativas; Garantias do exercício do mandato de representação sindical; Organização sindical brasileira;
Sindicalização livre ou obrigatória; Autonomia Sindical; Unidade e pluralidade sindical; Centrais Sindicais. - Arbitragem. Arbitragem
voluntária e obrigatória. Procedimento arbitral.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Definição e conteúdo do direito tributário, noção de tributo e suas espécies. O imposto, a taxa e a contribuição de
melhoria; outras contribuições. Fontes do direito tributário, fontes primárias: a Constituição, leis complementares, tratados e convenções
internacionais, resoluções do Senado, leis ordinárias, leis delegadas, decretos-leis; fontes secundárias: decretos regulamentares, as normas
complementares a que se refere o artigo 100 do Código Tributário Nacional. O Sistema Constitucional Tributário Brasileiro, princípios
constitucionais tributários, competências tributárias, discriminação das receitas tributárias, limitações constitucionais ao poder de tributar.
Vigência e aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço. Interpretação e integração da legislação tributária. O fato gerador da
obrigação tributária. Obrigação tributária principal e acessória, hipótese de incidência e fato imponível. Capacidade tributária. Sujeito ativo
da obrigação tributária, parafiscalidade. Sujeito passivo da obrigação tributária, direto e indireto. Responsabilidade pelo tributo e
responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. Imunidade e isenção tributária, anistia. O crédito tributário, constituição do crédito
tributário; lançamento, definição, modalidade e efeitos do lançamento; suspensão do crédito tributário, modalidades; extinção do crédito
tributário, modalidades; exclusão do crédito tributário. Garantias e privilégios do crédito tributário. Preferências e cobrança em falência;
responsabilidade dos sócios em sociedade por quotas de responsabilidade limitada; alienação de bens em fraude à Fazenda Pública. Dívida
ativa, inscrição do crédito tributário, requisitos legais dos termos de inscrição, presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e
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substituições de certidão de dívida ativa. Infrações e sanções tributárias. Conceito e natureza jurídica do ilícito tributário e dos crimes
tributários. Tutela tributária: procedimento administrativo tributário e processo judicial tributário. A execução fiscal. Mandado de
segurança, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito tributário, ação de consignação em pagamento, ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. Tributos Municipais.
# 2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONHECIMENTOS
GERAIS/ATUALIDADES E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO.
CONTEÚDO COMUM – LINGUA PORTUGUESA: Interpretação de Textos; Ortografia; Acentuação Gráfica; Divisão Silábica; Flexão Nominal;
Tempos e Modos Verbais; Emprego de Palavras Invariáveis; Concordância Nominal e Verbal; Regência Nominal e Verbal; Emprego da Crase,
Pontuação; Semântica; Morfologia: Prefixos e Sufixos; Classes de Palavras e Mecanismo de flexão; Colocação Pronominal. Sintaxe; Análise
Sintática: Termos Essenciais, integrantes e acessórios da oração; Oração coordenada e subordina.
CONTEÚDO COMUM – MATEMÁTICA: Equação do 1.º e 2º grau; conjuntos numéricos; operações com números naturais; expressão
simples e composta; divisibilidade; múltiplos e diversos; fatoração, problemas com quatro operações, MDC e MMC; fração ordinária;
potências e raízes; grandezas proporcionais; razão; porcentagem; juros; regra de três simples e composta; desconto; números primos;
sistema métrico decimal: (comprimento, superfície, volume, capacidade e massa); Gráficos. Potenciação, Radiciação, Função, Quadrática e
Problemas.
CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: Conceitos básicos; Hardware e Software; Sistema Operacional Windows 7 e
8; Editor de texto Word; Planilha Eletrônica Excel; Conceitos e serviços relacionados à Internet, Intranet e Extranet; Internet Explorer;
Correio Eletrônico; Cópia de segurança (backup); Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios); Noções básicas de
armazenamento de dados.
CONTEÚDO COMUM – LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município de Simões Filho; Regimento Interno da Câmara de Simões Filho; Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Simões Filho.
CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico,
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira.
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos
últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação de missões, objetivos, atividades da
administração pública. Planejamento estratégico. Reforma e modernização na administração pública. Habilidades gerenciais básicas:
percepção; motivação; comunicação e liderança; conflitos e negociação; tomada de decisões; eficiência, eficácia e efetividade. A atividade
administrativa: princípios básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e finalidade, razoabilidade, publicidade e eficiência). Avaliação
de desempenho. Desenvolvimento gerencial. Funções administrativas: Planejamento e Organização. Correspondência oficial. Informações
em processos. Administração de pessoal, de material, contábil e financeiro. Lei das Licitações e contratos: Lei 8.666 de 21/06/93 e
modificações Noções de relações humanas. Correspondência: Conceitos, Divisão e Elementos, Correspondência Empresarial: Conceitos,
Documentos; Princípios básicos de arquivologia; Formas de tratamento e atendimento; Liderança pessoal; Normas de conduta; Hierarquia
funcional; Direitos e Deveres do funcionário; Relações Humanas no trabalho.
ASSISTENTE DE REDAÇÃO E DEBATE: Redação Oficial: Correspondências e Atos Oficiais: Conceito, Princípios de redação
oficial(considerações sobre a técnica legislativa), emprego dos pronomes de tratamento, identificação do signatário, normas gerais; Tipos
de Documentos Oficiais: Abaixo-assinado, Acórdão, Acordo, Alvará, Apostila, Ata, Atestado, Ato, Auto, Aviso, Boletim, Certidão, Certificado,
Circular, Citação, Comunicação, Comunicado, Consulta, Contrato, Convenção, Convênio, Convocação, Curriculum Vitae, Decisão,
Declaração, Decreto, Despacho, Diploma, Edital, Emenda, Estatuto, Exposição de Motivos, Fax, Fórmula, Guia, Indicação, Informação,
Instrução, lei, Manifesto, Memorando, Memorial, Mensagem, Moção, Norma, Nota, Notificação, ordem de Serviço, Parecer, Petição,
Portaria, Processo, Procuração, Proposição, Protocolo, Provisão, Recomendação, Regimento, Registro, Regulamento, Relatório, Requisição,
Resolução, Telegrama, Telex, Termo; Ofício e Requerimento: Introduções, Fechos. Requerimento; Atos Normativos: Conceitos básicos.
Questões fundamentais de técnica legislativa; O Processo Legislativo.
AUXILIAR DE TAQUIGRAFIA: Origem da taquigrafia; taquigrafia no Brasil; Taquigrafia demótica no Brasil; instituições taquigráficas;
“gravador: auxiliar nunca substituído”; vantagens da taquigrafia e desvantagens do gravador; Noções de Direito Constitucional: Dos
princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos individuais e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade e
dos direitos políticos. Da organização do Estado: da organização político-administrativa, da União, dos Estados Federados, dos Municípios,
do Distrito Federal, dos Territórios. Da Administração Pública: disposições gerais e dos servidores públicos. Da organização do Poder
Legislativo.
OUVIDOR LEGISLATIVO: A atividade administrativa: princípios básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e finalidade, razoabilidade,
publicidade e eficiência). Avaliação de desempenho. Desenvolvimento gerencial; Relações Humanas no trabalho. Ética e Cidadania: direitos
e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade; Funções administrativas: Planejamento e Organização.
Correspondência oficial. Informações em processos.
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RECEPCIONISTA: Deveres e responsabilidades do recepcionista; Características adequadas ao profissional de atendimento ao público:
eficiência no uso do telefone: uso da voz, vocabulário, informações confidenciais, recados, controles; normas de atendimento ao público;
processos de comunicação; noções gerais sobre questões de protocolo; pronomes de tratamento; boas maneiras e apresentação pessoal;
habilidades de transmissão e recepção de informações: clientes x órgão público; recepcionista x chefia; recepcionista x funcionários;
Recebimento e encaminhamento de correspondência; Operação com PABX: conhecimento de equipamento comum da mesa operadora:
características técnicas de funcionamento; Atitudes no serviço: regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o
público interno e externo e colegas de trabalho; regras das relações interpessoais; conhecimento e consideração às regras e hierarquia no
serviço público; ética profissional.
# 3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES E CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL.
CONTEÚDO COMUM – LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais. Classificação das palavras:
substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção. Verbo: flexões em tempo, modo, número e pessoa. Sinônimos e
Antônimos. Oração, frase e período. Termos essenciais e integrantes da oração: sujeito e predicado, complementos verbais e nominais,
adjuntos adverbiais e nominais, aposto.Concordância nominal e verbal. Acentuação gráfica. Pontuação. Ortografia.
CONTEÚDO COMUM – MATEMÁTICA: Equação do 1º grau, frações ordinárias, sistema de numeração, numerais, decimais, numeração
romana, operação com números naturais, problemas com quatro operações, expressões, razões e proporções, juros; porcentagem;
operação com número inteiro, regra de três simples e composta; Sistema Métrico Decimal (comprimento e volume). RACIOCÍNIO LÓGICO:
Medir a habilidade do candidato em entender as relações entre as pessoas, lugares, coisas, objetos, etc. Deduzir novas informações das
relações fornecidas, através de raciocínio básico. Verificar a capacidade de utilizar-se de raciocínio analítico e dedutivo. 1) Interpretação de
seqüências numéricas; 2) Interpretação de seqüências lógicas através do uso de figuras; 3) Interpretação de seqüências lógicas através do
uso de símbolos.
CONTEÚDO COMUM – LEGISLAÇÃO: Lei Orgânica do Município de Simões Filho. Regimento Interno da Câmara de Simões Filho. Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Simões Filho.
CONTEÚDO COMUM – CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES: Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico,
econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira.
Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos
últimos dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou internet.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação de missões, objetivos, atividades da
administração pública. Planejamento estratégico. Reforma e modernização na administração pública. Habilidades gerenciais básicas:
percepção; motivação; comunicação e liderança; conflitos e negociação; tomada de decisões; eficiência, eficácia e efetividade. A atividade
administrativa: princípios básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e finalidade, razoabilidade, publicidade e eficiência). Avaliação
de desempenho. Desenvolvimento gerencial. Funções administrativas: Planejamento e Organização. Correspondência oficial. Informações
em processos. Administração de pessoal, de material, contábil e financeiro. Lei das Licitações e contratos: Lei 8.666 de 21/06/93 e
modificações Noções de relações humanas. Correspondência: Conceitos, Divisão e Elementos, Correspondência Empresarial: Conceitos,
Documentos; Princípios básicos de arquivologia; Formas de tratamento e atendimento; Liderança pessoal; Normas de conduta; Hierarquia
funcional; Direitos e Deveres do funcionário; Relações Humanas no trabalho.
TELEFONISTA: Atribuições diárias da telefonista: rotina do trabalho. Regras práticas para organizar o trabalho, Eficácia Profissional e
administração de tempo. Ambiente e particularidades do trabalho, Procedimentos adequados quanto ao recebimento de chamadas. Como
registrar chamadas. Técnicas de conversação no telefone. Postura de comunicação. Importância das relações humanas. Relações públicas.
GARÇON: Ética e Cidadania: direitos e deveres do profissional: ética da responsabilidade, da humanidade. Primeiros Socorros, Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos; Relações humanas no trabalho. Noções de Prevenção de acidentes, e de organização e disciplina geral.
Organização do local de trabalho e processos de trabalho. Boas maneiras. Noções básicas de primeiros socorros, higiene pessoal, meio
ambiente, primeiros socorros, segurança e acidentes do trabalho suas causas e prevenção. Normas de segurança, conceito de proteção e
equipamentos de proteção. Comportamento no local de trabalho.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Formas de tratamento; Normas de conduta; Relações Humanas no exercício da função pública. Higiene
Pessoal e do Ambiente de Trabalho. Controle e Conservação do patrimônio público. Questões Básicas de Cidadania. Noções básicas de
Segurança no trabalho; EPI – Equipamento de Proteção Individual. Noções de primeiros socorros. Noções básicas de protocolo e
cerimonial. Noções básicas de relacionamento humano e bom atendimento. Noções de como operar máquinas simples.
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ANEXO II - TABELA DE ATRIBUIÇÕES
Cargo / Atribuições
PROCURADOR JURÍDICO
Atribuições: Atuar em defesa dos interesses da Câmara, em juízo ou na esfera administrativa; Prestar assessoramento jurídico aos órgãos da secretaria da Câmara,
orientando sobre a aplicação de dispositivos legais e regulamentares; Minutar e analisar contratos, termos de compromisso e de responsabilidade, editais e demais atos
licitatórios; Estudar e redigir minutas de atos internos ou externos em geral, bem como documentos contratuais de toda espécie, em conformidade com as normas legais;
Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Judiciário em mandados de segurança requeridos contra a Câmara, na pessoa de seu Presidente; Interpretar normas
legais e administrativas diversas, para responder a consultas dos interessados; Assistir à Câmara na negociação de contratos, convênios e acordos com outras entidades
públicas ou privadas; Estudar os processos de aquisição, transferência ou alienação de bens, em que for interessada a Câmara, examinando toda a documentação
concernente à transação; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas e fazendo observações; Participar das atividades de
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Atribuições: Executar atividades de rotina administrativas e de apoio técnico nas diversas unidades administrativas; Prestar apoio ao serviço de fornecimento e atualização
de dados, quando da utilização de sistemas de informatizados; Efetuar controle simples e levantamento de dados mediante consulta a arquivos, listagens e fichários,
obedecendo a instruções detalhadas; Preencher formulários e documentos padronizados, obedecendo a instruções, para entender rotinas administrativas diversas;
Reproduzir documentos arquivados, quando solicitado; Receber e transmitir ligações telefônicas, prestando informações, quando autorizado pela chefia; Organizar e manter
atualizados arquivos e fichários; Datilografar ou digitalizar os serviços necessários a unidade administrativa; Preencher requisitos de materiais, bem como controlar o material
de expediente do setor em que trabalha; Desempenhar funções de recepção prestando informações, quando autorizado pela chefia; Acompanhar a atualizar a legislação
pertinente a sua área de atuação; Operar, e eventualmente maquinas copiadoras, tipo xérox mimeografo ou fax; Executar outras tarefas semelhantes.
ASSISTENTE DE REDAÇÃO E DEBATE
Atribuições: Contribuir, na sua especialidade, para o processo de desenvolvimento e modernização institucional, planejando, elaborando, implementando, coordenando e
avaliando programas e planos de trabalho, alinhando-os a consecução deste objetivo; Assegurar a qualidade, a eficiência e a efetividade das ações desenvolvidas na sua
unidade de trabalho; Acompanhar o cumprimento dos procedimentos, normas e legislação inerentes a sua área de atuação; Zelar pela imagem pública da instituição;
Assegurar condições técnicas necessárias ao funcionamento do plenário e a realização dos debates; Redigir atas, preposições diversas e demais expedientes relativos ao
funcionamento do legislativo; Atuar nas sessões plenárias, supervisionando os acompanhamentos taquigráficos as traduções, transcrições e revisões dos pronunciamentos,
discursos e debates, observando nas decifrações preceitos regimentares; Instituir sistemas de registro e controle e planejamento, implementando e coordenando a
concessão de títulos, medalhas e comendas, o recebimento de preposições e a presença dos Vereadores no plenário; Executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR DE TAQUIGRAFIA
Atribuições: Apoiar os sistemas de controle do legislativo, organizando arquivos das transcrições, por apanhamento taquigráfico de discursos, debates e pronunciamentos;
Manter-se atualizado sobre procedimentos, normas do legislativo vigentes relativas a sua área de atuação; Assegurar o funcionamento da sua unidade de trabalho
identificando a necessidade, efetuando a solicitação auxiliando o recebimento, conferência, armazenagem e conversação de matérias de expediente utilizando, nas
taquigrafias, mantendo utilizados os requisitos de estoque; Zelar pela imagem publica da instituição; Colaborar com a equipe de taquigrafia na organização dos discursos
para sinopse das atividades da Câmara Municipal de Simões Filho; Executar outras tarefas correlatas.
OUVIDOR LEGISLATIVO:
Atribuições: Dirigir e promover as atividades desenvolvidas na Ouvidoria; Receber petições, reclamações, representações ou queixas apresentadas por pessoas físicas ou
jurídicas contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas, ou imputados a membros do Legislativo; A responsabilidade pela execução das atividades fins
atribuídas à respectiva repartição; Manter controle dos expedientes, papéis e demais documentos em tramitação na Ouvidoria; Manter em devida ordem o arquivo da
correspondência recebida e expedida; Encaminhar a protocolo, para distribuição, a documentação devidamente despachada; Informar, divulgar e prestar esclarecimentos de
interesse público quanto às atividades desenvolvidas pela Ouvidoria; Solicitar, junto a órgãos públicos e privados, dados e informações que interessem aos trabalhos da
Ouvidoria; Promover reuniões periódicas com órgãos públicos municipais, em especial com a Mesa Diretora, Comissões Permanentes, vereadores e funcionários do
Legislativo, para tratar de assuntos relacionados à esfera de atuação da Ouvidoria; Prestar esclarecimentos em Plenário, quando solicitado; Elaborar relatórios das
atividades realizadas pela repartição; Zelar pela manutenção e conservação das instalações, mobiliários e equipamentos à disposição da Ouvidoria.
RECEPCIONISTA
Atribuições: Controlar e registrar a entrada e de pessoas; Receber e transmitir mensagens; Prestar informações ao publico; Marcar reuniões; Encaminhar pessoas ao setor
procurado; Executar outras tarefas semelhantes
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Atribuições: Datilografar e digitar os serviços necessários a unidade administrativa; Preencher requisições e formulários; Receber e distribuir correspondências; Receber e
transmitir mensagens telefônicas; Controlar a entrada e saída de documentos, protocolando-os em livros ou fichas, discriminando tipo, origem, destino, e outros dados;
Executar serviços da rotina de registros pertinentes as unidades administrativas; Auxiliar em serviços de biblioteca, arrumando livros catálogos, localizando-os para
empréstimos; Recepcionar, orientar e encaminhar pacientes e familiares; Encaminhar prontuários ao arquivo Médico; Receber, conferir e distribuir matérias e mercadorias;
Executar serviços no setor de contabilidade; Operar máquinas copiadoras, carregando-se com papel, tinta e outros matérias; Zelar pela conservação da sua unidade de
trabalho; Executar outras tarefas semelhantes.
TELEFONISTA
Atribuições: Atender e efetivar chamadas telefônicas internas; Receber e transmitir mensagens; Prestar informações ao público; Manter controle de ligações efetuadas e
recebidas; Providenciar a reparação de aparelhos telefônicos defeituosos; Pesquisar em catálogos números de telefones; Operar centrais de PBX e PABX; Executar outras
tarefas semelhantes.
GARÇOM
Atribuições: Reconhecer e aplicar as normas básicas de conduta, de higiene pessoal e segurança no ambiente de trabalho; Manipular, preparar, conservar e servir
alimentos e bebidas, segundo os princípios básicos descritos no item anterior, para garantir a qualidade dos serviços oferecidos no local de trabalho; Elaborar e montar os
diversos tipos de cardápios; Servir alimentos e bebidas apresentando-se adequadamente ao parlamentar ou convidado da Casa Legislativa, para consumação; Executar
outras tarefas correlatas.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Atribuições: Fazer manutenção simples de maquinas, equipamentos; Zelar pela limpeza e conservação do seu local de trabalho; Auxiliar no transporte de material, peças
equipamentos e outros; Efetuar transporte de material e equipamento necessário ao trabalho; Realizar carregamento, descarga e entrega de mercadorias; Coletar
assinaturas em documentos diversos de acordo com a necessidade do órgão; Preparar e servir café, água, lanches e refeições, quando for solicitado; Executar serviços no
preparo de refeições e lanches, lavando, descascando e cortando alimentos a serem utilizados; Auxiliar no serviço simples de apoio administrativo, como atender telefone,
operar maquinas simples de reprodução, anotar recados, abrir pastas; Proceder a verificação das condições de higiene do local de trabalho; Executar outras tarefas
semelhantes.
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ANEXO III – TABELA DE CARGOS

Código

Cargos

Escolaridade

- 01 -

Procurador Jurídico

- 02 -

Assistente Administrativo

- 03 -

Assistente de Redação e
Debates

- 04 -

Auxiliar de Taquigrafia

- 05 -

Ouvidor Legislativo

- 06 -

Recepcionista

- 07 -

Auxiliar Administrativo

- 08 -

Telefonista

Nível Superior na seguinte área:
Direito com registro no Conselho de
Classe Específico.
Nível
Médio
Completo
+
Conhecimentos
básicos
de
Informática
+
Conhecimentos
específicos da função
Nível
Médio
Completo
+
Conhecimentos
básicos
de
Informática
+
Conhecimentos
específicos da função
Nível
Médio
Completo
+
Conhecimentos
básicos
de
Informática + habilidade específica em
Taquigrafia
Nível
Médio
Completo
+
Conhecimentos
básicos
de
Informática
+
Conhecimentos
específicos da função
Nível
Médio
Completo
+
Conhecimentos
básicos
de
Informática
+
Conhecimentos
específicos da função
Nível Fundamental Completo +
Conhecimentos
básicos
de
Informática
+
Conhecimentos
específicos da função
Nível Fundamental Completo +
Conhecimentos específicos da função.

- 09 -

Garçom

Nível Fundamental Incompleto +
Conhecimentos específicos da função.

- 10 -

Auxiliar de Serviços
Gerais

Nível Fundamental Incompleto +
Conhecimentos específicos da função.

Carga
Horária

Vagas

PNE*

Vencimento
(R$)

Taxa
(R$)

20
horas

01

--

R$ 1.731,24

90,00

40
horas

03

--

R$ 1.024,40

60,00

40
horas

01

--

R$ 1.024,40

60,00

40
horas

01

--

R$ 1.024,40

60,00

40
horas

01

--

R$ 1.024,40

60,00

40
horas

01

--

R$ 1.024,40

60,00

40
horas

06

01

R$ 880,00

45,00

40
horas

02

--

R$ 880,00

45,00

40
horas

01

--

R$ 880,00

45,00

40
horas

05

--

R$ 880,00

45,00

PNE* = Pessoa com Necessidades Especiais
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ANEXO IV – PROVA PRATICA CARGO AUXILIAR DE TAQUIGRAFIA
O Candidato deverá comparecer ao local designado para a prova prática com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, e terá tolerância
máxima de 15 (quinze) minutos do horário fixado para seu início de cada turma.
Para a realização da Prova Prática, os candidatos convocados deverão apresentar-se munidos de documento de identidade no seu original;
O candidato que não apresentar os documentos de identidade no seu original e/ou Carteira Nacional de Habilitação conforme exigência de
cada cargo não poderá realizar a avaliação prática.
O candidato que não comparecer à Prova Prática ou que não puder realizá-la por não portar os documentos necessários será
automaticamente desclassificado, independente da nota obtida na prova escrita objetiva. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos
de realização do exame fora da data, horário e local estabelecidos pelo Edital de convocação para a realização da Prova Prática.
A prova prática será realizada e avaliada de acordo com o descrito na Tabela Abaixo:
1ª PARTE – Registro taquigráfico de ditado de texto parlamentar, de acordo com o item 01 deste anexo.
2ª PARTE – Transcrição do registro taquigráfico para a língua portuguesa, de acordo com o item 02 deste anexo.
A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de duas partes: registro taquigráfico de ditado de um texto
parlamentar e transcrição dos registros em computador compatível, conforme segue:
1ª PARTE
A primeira parte consiste de um ditado, de texto parlamentar igual para todos os candidatos, totalizando 400 (quatrocentas) palavras.
O texto parlamentar proposto será ditado para os concorrentes a um só tempo; O registro taquigráfico do texto ditado será realizado em
conjunto de folhas, na versão definitiva, composta por 10 (dez) folhas, sendo a primeira folha personalizada e todas contendo código de
barras de identificação do candidato; O candidato receberá um conjunto de folhas para registro taquigráfico, na versão definitiva, devendo
optar por realizar os registros nas folhas pautadas ou em branco; As folhas pautadas apresentarão espaçamento entre linhas de 12 mm
(doze milímetros); Os registros taquigráficos do texto ditado só serão permitidos exclusivamente com caneta esferográfica ou lápis, sem
utilização de qualquer equipamento manual ou eletrônico; Os registros taquigrafados no verso das folhas não serão avaliados.
2ª PARTE
A segunda parte consiste na transcrição do texto taquigrafado para a língua portuguesa em computador compatível, disponibilizado pela
Planejar Consultoria, sem utilização dos recursos de autocorreção e de verificação ortográfica e gramatical.
O candidato terá no máximo 2 (duas) horas para fazer a transcrição dos registros taquigráficos, sendo considerada concluída a prova
quando o candidato chamar o fiscal e mostrar que a transcrição foi salva no sistema disponibilizado; A prova prática valerá 100 (cem)
pontos, sendo eliminado o candidato que apresentar pontuação inferior a 50,0 (cinquenta) pontos. A correção da prova prática de
taquigrafia será realizada por profissional com experiência comprovada na atividade de Taquigrafia, contratado pela Planejar Consultoria,
que descontará da pontuação do candidato conforme os critérios estabelecidos a seguir:
a) ortografia
b) pontuação
c) colocação de pronomes
d) regência e crase
e) concordância verbal ou nomina

0,5 (cinco décimos)
0,5 (cinco décimos)
0,5 (cinco décimos)
1,0 (um ponto)
1,0 (um ponto)

Na consideração dos erros estão incluídas palavras e trechos omitidos. A correção da prova prática considerará o total das 400
(quatrocentas) palavras do texto que a compõe. Será atribuída a nota 0 (zero) a transcrição textual e ao registro taquigráfico que
apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais ou códigos).
A nota final dos candidatos para o cargo de Auxiliar de Taquigrafia será composta pela nota da prova objetiva mais a nota da prova prática
divido por dois.
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CRONOGRAMA
ATIVIDADES
Publicação do Extrato do Edital de abertura.
Período para solicitação de inscrição.

Período para pagamento da taxa de inscrição.
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição.
Divulgação da listagem de inscrição isenta da taxa de inscrição.
Período para postagem de laudo médico. (Somente para solicitação de condição especial para realizar a prova
objetiva e identificação de pessoa com necessidade especial)
Divulgação da relação de candidatos inscritos e do local de realização das provas objetivas
Aplicação da Prova Objetiva e Entrega dos Títulos
Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar)
Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas
Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os gabaritos das provas Objetivas.
Divulgação do Gabarito Definitivo das Provas Objetivas
Divulgação do Resultado das Provas Objetivas e Notas Títulos
Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da Prova Objetiva e Notas de Títulos
Edital de convocação para Prova Prática: AUXILIAR DE TAQUIGRAFIA.
Aplicação da Prova Prática: AUXILIAR DE TAQUIGRAFIA.
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação da prova objetiva e Notas de Títulos.
Publicação do Resultado Final

DATAS PREVISTAS
20/10/2016
Das 08h do dia 24/10 às 23h59min do
dia 08/11/2016
Das 10h do dia 17/11 às 23h59min do
dia 21/11/2016(Reabertura)
De 24/10 a 09/11/2016
De 17/11 a 21/11/2016(Reabertura)
De 24/10 e 25/10/2016
De 17/11 a 21/11/2016(Reabertura)
31/10/2016
21/11/2016
De 24/10 a 08/11/2016
De 17/11 a 21/11/2016(Reabertura)
23/11/2016
27/11/2016
28/11/2016
29 e 30/11/2016
07/12/2016
07/12/2016
12/12/2016
13 e 14/12/2016
12/12/2016
18/12/2016
21/12/2016
21/12/2016

A interposição de recurso contra o resultado final terá como finalidade única buscar corrigir algum erro material que esteja presente no
resultado ora apresentado. Trata-se de eventual erro na soma das notas, no critério de desempate, erro no nome do candidato, cargo ou
localidade. Não será permitida nenhuma espécie de reavaliação acerca de mérito referente a questões objetivas ou sobre os títulos
apresentados.
Todas as publicações serão divulgadas até às 18:00h da data estipulada, no site da PLANEJAR: www.planejarconcursos.com.br, e no diário
oficial da Câmara Municipal de Simões Filho no endereço eletrônico http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/
O cronograma de execução do concurso poderá ser alterado pela PLANEJAR e/ou pelo Legislativo Municipal, a qualquer momento, em
havendo justificadas razões, sem que caiba aos interessados qualquer direito de se opor, ou algo reivindicar em razão de alguma alteração.
SIMÕES FILHO, 20 DE OUTUBRO DE 2016.

JOEL LUIZ ANDRADE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA
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