CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EDITAL ABERTURA (COMPLETO)
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2014
A CÂMARA MUNICIPAL DE SELVÍRIA, por intermédio de seu Presidente e da Comissão de
Concurso Público, nos termos da legislação vigente, torna pública a abertura das inscrições Concurso
Público de Provas, para provimento de cargos do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Selviria,
instituídos pela legislação Municipal. O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas
Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste Edital e seus anexos.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I – DOS CARGOS E DAS VAGAS
1. O Concurso Público destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos definidos neste edital durante
seu prazo de validade, nos termos da Constituição Federal, art. 37, inciso III.
1.1. Todos os atos oficiais relativos ao Concurso serão publicados em Jornal de Circulação no Município de
Selviria e nos endereços eletrônicos (caráter informativo) www.camaraselviria.ms.gov.br e
www.fsvconcursos.com.br.
1.2. Os candidatos aprovados e empossados submeter-se-ão ao Estágio Probatório, conforme estabelecido
na legislação municipal.
1.2.1. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no quadro permanente dos Servidores Públicos da
Câmara Municipal de Selviria, ingressaram no Regime Estatutário do Município observado a legislação
pertinente, em especial as Leis Complementares n. ºs 678/2008, LC n. º 831/2012 e LC n. º 920/2013.
1.3. Os cargos, requisitos mínimos exigidos, vencimento, carga horária semanal, vagas, são os estabelecidos
na tabela que segue:
1.3.1. ALFABETIZADO
Cargos

Vagas

VIGIA

01

Vencimento

R$ 733,14

1.3.2. ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Cargos
Vagas
Vencimento

MOTORISTA

01

R$ 955,70

Jornada
Trabalho
Semanal
40hs

Jornada
Trabalho
Semanal
40hs

1.3.3. ENSINO SUPERIOR COMPLETO
Cargos
Vagas

Vencimento

COORDENADOR LEGISLATIVO

01

R$ 2.239,12

40hs

PROCURADOR JURÍDICO

01

R$ 4.009,95

20hs

Jornada
Trabalho
Semanal

Requisitos

Alfabetizado

Requisitos
Ensino
Fundamental
Incompleto e CNH “D” ou
“E”
Requisitos

Ensino Superior Completo
Ensino Superior Completo e
devidamente
inscrito
e
regular com a Ordem dos
Advogados do Brasil.

1.5. O candidato aprovado e nomeado deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela
Administração da Câmara Municipal, podendo ser, conforme o caso, em regime de plantão, diurno e/ou
noturno, em dias de semana, sábados e domingos, respeitada a jornada semanal de trabalho, e estará
sujeito ao cumprimento do estágio probatório.
1.6. As atribuições a serem exercidas pelo candidato nomeado encontram-se no Anexo I – Das Atribuições
deste Edital de Abertura e nas Leis Complementares n. ºs 678/2008, LC n. º 831/2012 e LC n. º 920/2013.
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II – DOS REQUISITOS
1. Os requisitos básicos para investidura no cargo são os especificados a seguir:
1.1. cumprir na íntegra as determinações previstas neste edital;
1.1.1. ter sido aprovado e classificado no Concurso Público;
1.1.2. ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e
Portugueses, conforme disposto nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal, e do
Decreto Federal nº 72.436/72;
1.1.3. ter, na data de nomeação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
1.1.4. no caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
1.1.5. estar quite com a Justiça Eleitoral;
1.1.6. ter aptidão física e mental para o exercício do cargo;
1.1.7. atender às condições especiais previstas em Lei;
1.1.8. possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo pretendido, conforme especificado na
Tabela I, constante do Capítulo I – DOS CARGOS E DAS VAGAS, deste Edital;
1.1.9. Não registrar antecedentes criminais e estar em gozo dos direitos civis, políticos e eleitorais, bem
como nada ter que o desabone e torne incompatível o desempenho de suas funções.
III – DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
1.1. O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o total e correto preenchimento da ficha de inscrição
(pela internet) e o correspondente pagamento da respectiva inscrição.
1.2. As inscrições deverão ser realizadas somente pela internet, pelo site www.fsvconcursos.com.br, no
período das 10 horas de 01 de dezembro de 2014, até às 16 horas de 14 de dezembro de 2014,
conforme segue:
a) acessar o site www.fsvconcursos.com.br;
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler total e atentamente o respectivo Edital
d) preencher total e corretamente a ficha de inscrição, nos moldes previstos neste Edital;
e) transmitir os dados da ficha de inscrição correspondente;
f) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento do valor da inscrição no valor correspondente a cada
cargo.
1.3. Para o correspondente pagamento da inscrição em qualquer agência bancária, somente poderá ser
utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do período das inscrições;
1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do correspondente pagamento
referente à inscrição;
1.5. Às 16 horas (horário oficial de Brasília) do último dia do período das inscrições, a ficha de inscrição e o
boleto bancário não estarão mais disponibilizados no site.
1.6. O agendamento do pagamento da inscrição somente será aceito se comprovada a sua efetivação até o
último dia do período das inscrições.
1.7. O candidato deverá indicar, obrigatoriamente, na ficha de inscrição, a opção do cargo a que deseja
concorrer, atentando-se aos dias e horários que serão realizadas as provas objetivas.
1.7.1. O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) cargo, cujo os horários das provas objetivas
coincidam, será considerado ausente naquele cargo em que não comparecer, sendo eliminado do Concurso
Público no respectivo cargo.
1.7.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento
da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
1.8. O pagamento da importância correspondente à inscrição poderá ser efetuado em qualquer agência
bancária.
1.8.1. A inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetuada após a respectiva
compensação e se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou efetuar pagamento a menor, a inscrição
do candidato será automaticamente tornada sem efeito.
1.8.2. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile,
transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou
por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital.
1.9. O pagamento da importância correspondente à inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou em
cheque, nos valores abaixo especificados:
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CARGOS
VIGIA
MOTORISTA
PROCURADOR JURÍDICO
COORDENADOR LEGISLATIVO

INSCRIÇÃO
R$ 30,00
R$ 65,00

1.9.1. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem
isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado.
1.10. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará no indeferimento da
inscrição.
1.11. A FSV – CONCURSOS e a CÂMARA MUNICIPAL não se responsabilizam por solicitação de inscrição
pela internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência
de dados.
1.12. As informações prestadas por ocasião da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
cabendo à CÂMARA MUNICIPAL o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-las com
dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado
posteriormente.
1.13. A devolução da inscrição somente ocorrerá se o Concurso não se realizar.
1.14. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site
www.fsvconcursos.com.br, ou pelo email: contato@fsvconcursos.com.br.
IV – DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do Cargo, especificadas no Anexo I
deste Edital, são compatíveis com a deficiência de que é portador.
1.1. A participação de portadores de deficiência no presente Concurso Público será assegurada nos termos
do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal e Decreto Federal n. º 3.298/1999.
1.2. O candidato portador de necessidades especiais participará do certame em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que tange ao conteúdo, avaliação e critérios de aprovação das provas, data,
horário e local de aplicação, e à nota mínima exigida.
2. Para concorrer como portador de necessidades especiais, o candidato deverá estar enquadrado nos
parâmetros definidos no artigo 4º e incisos do Decreto n. º 3.298/99.
3. O candidato portador de necessidades especiais, conforme artigo 4º do Decreto n. º 3.298/99, deverá
especificar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de que é portador.
3.1. O candidato deverá, ainda, até o dia 15 de dezembro de 2014, primeiro dia útil após o
encerramento das inscrições, encaminhar, por Sedex, à Comissão de Concurso da Câmara Municipal
de Selviria – Ref.: Concurso Público n. ° 01/2014 – Rua Rui Barbosa, 1120, Centro, Selviria, Estado
de Mato Grosso do Sul - CEP 79.590-000, a seguinte documentação:
3.1.1. requerimento com a sua qualificação completa, especificação do Concurso Público para o qual está
inscrito, o(s) Cargo(s) para o(s) qual(is) está concorrendo e a necessidade ou não de prova em braille ou
ampliada ou de condições especiais para a realização das provas. O atendimento às condições especiais
solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido; e
3.1.2. laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, e a provável causa da deficiência.
3.1.3. Caso haja necessidade de tempo adicional para a realização das provas, o candidato deverá requerêlo no mesmo documento citado no subitem 3.1.1. deste Capítulo, com justificativa devidamente
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
3.2. O candidato que não atender ao solicitado no item 3.1. deste Capítulo não será considerado portador
de necessidades especiais, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, e não terá sua prova
especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
3.3. Para efeito do prazo estipulado no item 3.1. deste Capítulo será considerada a data de postagem fixada
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
4. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato na
Lista Especial de portadores de necessidades especiais, salvo no que concerne ao item 6,
deste Capítulo.
5. Os candidatos classificados constantes da lista especial (portadores de necessidades especiais) serão
oportunamente convocados pela Câmara Municipal de Selviria, para perícia médica, com a
finalidade de avaliação quanto à configuração da deficiência, conforme artigo 4º do Decreto n. º 3.298/99,
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e a compatibilidade entre as atribuições da Função e a deficiência declarada, conforme Lei Complementar
Estadual n. º 683/1992.
6. Será excluído da Lista Especial (portador de necessidades especiais) o candidato que não tiver
configurada a deficiência declarada (declarado não portador de deficiência pelo órgão de saúde
encarregado da realização da perícia), passando a figurar somente na Lista Geral, e será excluído do
Concurso Público o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do Cargo.
7. Após a nomeação do candidato portador de necessidades especiais, esta não poderá ser arguida para
justificar a concessão de readaptação da Função e de aposentadoria por invalidez.
V - DAS PROVAS
1. O Concurso constará das seguintes provas:
CARGOS PÚBLICOS
VIGIA

MOTORISTA

COORDENADOR LEGISLATIVO

PROCURADOR JURÍDICO

PROVAS
Prova Objetiva:
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Prova Objetiva:
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
Prova Prática:
Prova Objetiva:
Língua Portuguesa
Lei Orgânica Municipal
Regimento Interno
Conhecimentos Específicos
Prova Objetiva:
Língua Portuguesa
Lei Orgânica Municipal
Regimento Interno
Conhecimentos Específicos

N.º DE
QUESTÕES
05
05
15
05
05
15
-10
15
15
10
10
10
10
20

1.2. A prova objetiva, para todos os Cargos, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de
conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do Cargo.
1.3 - A prova será composta de questões de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada uma, para os
todos os Cargos, de acordo com o conteúdo programático constante do Anexo II – CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO.
1.4 - A prova prática, para o Cargo de MOTORISTA, de caráter eliminatório e classificatório, permite
avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato por meio de demonstração prática das
atividades a serem desempenhadas no exercício do Cargo.
1.5 – Para as provas objetivas e prática, deverão ser observados, também, o Capítulo V – DA PRESTAÇÃO
DAS PROVAS, e o Capítulo X– DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.
VI – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1.1. As provas serão aplicadas na cidade de Selviria.
1.1.1. Caso haja impossibilidade de aplicação das provas em um único dia, por qualquer que seja o motivo, a
FSV CONCURSOS poderá aplicá-las em dias diferentes.
1.2. O candidato somente poderá realizar as provas na data, horário, sala, turma e local constantes do
Edital de Convocação a ser publicado em Jornal e nos endereços eletrônicos www.camaraselviria.ms.gov.br
e www.fsvconcursos.com.br, na página do Concurso Público, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
1.3 - Não será encaminhada carta ou cartão de convocação para as provas.
1.4 - A confirmação e/ou divulgação da data, do horário e informações sobre o local e sala/turma para a
realização das provas deverão ser acompanhadas pelo candidato, por meio de Edital de Convocação a ser
publicado oficialmente em Jornal, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
1.5 - O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, constante do Edital de Convocação,
com antecedência mínima de 30 minutos, munido de:
a) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha macia, e
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b) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), Carteira de
Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar,
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97, Passaporte, Carteiras
de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
1.6 - Somente será admitido na sala ou local de prova o candidato que apresentar um dos documentos
discriminados na alínea “b” do item 1.5. e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
1.6.1. O candidato que não apresentar o documento de identificação, conforme o disposto na alínea “b” do
item 1.5. não fará as provas, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso.
1.7 - Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, boletim de
ocorrência ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive carteira funcional de
ordem pública ou privada.
1.8 - Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido para realização das provas.
1.9 - Não será admitido na sala ou no local de provas o candidato que se apresentar após o horário
estabelecido para o seu início.
1.10 - Durante as provas, não serão permitidas qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais,
impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, utilização de outro material não fornecido pela FSV
CONCURSOS, de relógio, telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico, protetor auricular, boné,
gorro, chapéu e óculos de sol.
1.11 - O telefone celular e/ou qualquer equipamento eletrônico, durante a aplicação das provas, deverão
permanecer desligados.
1.12 - Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência
do candidato, nem aplicação das provas fora do local, sala, turma, data e horário preestabelecido.
1.14 - O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de provas sem o acompanhamento de um fiscal.
1.15 - Em caso de necessidade de amamentação durante as provas objetiva, prática e de títulos, e tão
somente nestes casos, a candidata deverá levar um acompanhante maior de idade, devidamente
comprovada, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela criança.
1.15.1 - No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal, sem a
presença do responsável pela criança.
1.15.2 - Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.
1.15.3. A candidata, neste momento, deverá fechar seus cadernos de prova, se for o caso, e deixá-los sobre a
carteira.
1.16 - Excetuada a situação prevista no item 1.15 deste Capítulo, não será permitida a permanência de
qualquer acompanhante, inclusive criança, nas dependências do local de realização das provas, podendo
ocasionar inclusive a não participação do candidato no Concurso Público.
1.17 - Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento,
por qualquer motivo, de candidato da sala ou local de provas.
1.18 - O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia das provas, deverá
solicitar formulário específico para tal finalidade, que deverá ser datado e assinado pelo candidato e
entregue ao fiscal, ou por meio de anotação no relatório de ocorrência.
1.19 - O candidato que não atender aos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as
consequências advindas de sua omissão.
1.20 - São de responsabilidade do candidato, inclusive no que diz respeito aos seus dados pessoais, a
verificação e a conferência do material entregue pela FSV CONCURSOS, para a realização das provas.
1.21 - O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de coordenação
no local em que estiver prestando as provas.
1.22 - Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer às provas, ou quaisquer das etapas, conforme convocação oficial, publicada em Jornal,
seja qual for o motivo alegado, exceto à prova de títulos, que, pelo caráter eminentemente classificatório,
não tem a presença obrigatória;
b) apresentar-se fora de local, sala, turma, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto na alínea “b” do item 1.5 deste
Capítulo;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou do local de provas sem o acompanhamento de um fiscal;
e) estiver, durante a aplicação das provas, fazendo uso de calculadora, relógio com calculadora e/ou agenda
eletrônica ou similar;
f) estiver, no local de provas, portando qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação
ligados;
g) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem
como fazendo uso de material não permitido para a realização das provas;
h) lançar meios ilícitos para a realização das provas;
i) não devolver ao fiscal qualquer material de aplicação das provas, fornecido pela FSV CONCURSOS;
j) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
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k) durante o processo, não atender a quaisquer das disposições estabelecidas neste Edital;
l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
m) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das
provas;
n) retirar-se do local de provas antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.
VII - DA PROVA OBJETIVA
1.1 - As datas previstas, para aplicação da prova objetiva, serão as especificadas oportunamente
em edital de convocação, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul.
1.1.1. O CANDIDATO PODERÁ SE INSCREVER PARA CARGOS DIFERENTES, DESDE QUE, NÃO
ESTEJAM NO MESMO AGRUPAMENTO DE PERÍODO, CASO AS PROVAS OCORRAM NO MESMO
PERÍODO, O CANDIDATO DEVERÁ OPTAR POR REALIZAR UMA DELAS.
1.1.2 – O candidato que se inscrever para mais de 01 (um) Cargo, deverá observar o item acima e o item
1.7.1. do Capítulo III – DAS INSCRIÇÕES.
1.2 - Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar do Edital de
homologação das inscrições, esse deverá entrar em contato com a FSV CONCURSOS, pelo email:
contato@fsvconcursos.com.br para verificar o ocorrido.
1.2.1 – Localizado o pagamento, o candidato será devidamente incluído na relação de inscritos do Concurso
Público.
1.3 - Ocorrendo o caso constante no item 1.2. deste Capítulo, poderá o candidato participar do Concurso
Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento da inscrição, efetuado nos
moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, preencher, datar e assinar, no dia da prova, formulário
específico.
1.4 - A inclusão de que trata o item 1.3. deste Capítulo será realizada de forma condicional, sujeita à
posterior verificação da regularidade da referida inscrição.
1.5 - Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos
todos os atos dela decorrentes.
1.6 - O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos
sobre sua aplicação.
1.7 - No ato da realização da prova, o candidato receberá a folha de respostas intermediária, folha de
resposta definitiva e o caderno de questões.
1.8 - Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
1.9 - A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento
válido para a correção e deverá ser entregue, no final da prova, ao fiscal de sala, juntamente com o caderno
de questões.
1.10 - O candidato deverá observar atentamente as instruções contidas na capa do caderno de questões e na
folha de respostas, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
1.11 - O candidato deverá transcrever as respostas para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou
preta, bem como assinar no campo apropriado.
1.12 - Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
1.13 - Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena
de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
1.14 - Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para
o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a folha de respostas.
1.15 - O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova depois de transcorrido 30
(trinta) minutos de duração da prova, levando consigo somente o material fornecido para conferência da
prova realizada.
1.16 – As questões do caderno de prova objetiva, será disponibilizada para o candidato que a requere-la
com o escopo de formular recurso, por meio de email: contato@fsvconcursos.com.br, a partir das 10 horas
do 1º dia útil subsequente ao da aplicação.
1.17 - O gabarito oficial da prova objetiva será publicado em Jornal, a partir do 2º dia útil subsequente ao
da aplicação.
VIII - DA PROVA PRÁTICA
1.1 - A convocação para a prova prática será publicada oportunamente em Jornal e acontecerá em data,
turma e local preestabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento, não podendo
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
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1.1.1. O candidato deverá observar também, total e atentamente, naquilo que couber, o Capítulo VI – DA
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
1.2. Para a prova prática serão convocados os candidatos melhor classificados na prova objetiva, e
havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados, tomando
como base o número de candidatos na tabela abaixo:
CARGOS
MOTORISTA

QUANTIDADE A SER
CONVOCADA
05

1.3 - Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados.
1.4 - Para a prestação da prova prática, para o Cargo de Motorista, o candidato deverá levar além do
original do documento de identidade, conforme alínea “b” do item 1.5, do Capítulo VI – DA PRESTAÇÃO
DAS PROVAS e a CNH categoria exigida, dentro do prazo de validade, fazendo uso de óculos, ou lentes de
contato, quando houver a exigência na CNH.
1.5 - A CNH não poderá conter restrições para atuação de atividade remunerada e não poderá estar
plastificada ou dilacerada.
1.6 - A prova prática será realizada tendo em vista os conhecimentos específicos e as atribuições do Cargo e
avaliará o candidato individualmente.
1.7- Para o Cargo que envolve a demonstração de conhecimentos e habilidades na prática do volante serão
considerados, também, a experiência, a adequação de atitudes, a postura e as habilidades do candidato em
dirigir veículos ou máquinas na categoria exigida.
1.8 - Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do
responsável pela aplicação.
1.9 - O candidato, ao terminar a prova, entregará ao aplicador todo o seu material e/ou equipamento de
prova.
IX - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1.1 - DA PROVA OBJETIVA
1.1.1 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
1.1.2 - A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = Na x100/Tq
Onde:
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova
1.1.3 - Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos da prova
objetiva.
1.1.4 - O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
1.2. DA PROVA PRÁTICA
1.2.1 - A prova prática será avaliada de 0 a 100 pontos.
1.2.2 - Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 pontos.
1.2.3 - O candidato não habilitado na prova prática ou aquele habilitado na prova objetiva, mas não
convocado para a prova prática, poderá oportunamente ser convocado para prova prática, compondo assim
o cadastro de reserva do Concurso Público.
1.2.4 – Considerando as atribuições do Cargo e os conhecimentos específicos para a realização da prova
prática serão atribuídos 20 (vinte) pontos para os conhecimentos técnicos e 80 (oitenta) pontos para a
demonstração pelo candidato das atividades solicitadas pelo avaliador. No momento da aplicação, o
avaliador analisará todas as atividades desenvolvidas pelo candidato tendo em vista os conhecimentos e as
habilidades necessárias para o correto cumprimento ao solicitado.
X - DA PONTUAÇÃO FINAL
1.1 - 1. A pontuação final do candidato será a nota da prova objetiva, ou, quando for o caso, a média das
provas objetiva e prática.
XI - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1.1 - Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.
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1.2 - Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de
desempate:
1.1. para todos os Cargos, os candidatos:
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal n. º 10.741/03, entre si e
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) for mais idoso dentre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa, quando for o caso;
e) mediante sorteio, com a participação dos candidatos envolvidos.
XII - DOS RECURSOS
1.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis contados da data da publicação, na
Imprensa Oficial ou Jornal local, ou do fato que lhe deu origem (no ato da realização das provas serão
disponibilizados formulários de recursos).
1.2. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma prova, o candidato participará
condicionalmente da prova seguinte.
1.3. Admitir-se-á um único recurso por candidato e de forma individualizada, quando for
sobre o gabarito, devendo ser 1 (um) recurso para cada questão e em 2 (duas) vias de igual
teor (original e cópia).
1.4. O candidato poderá interpor recurso, utilizando formulário específico (Anexo III) e entregando-o
no protocolo, da Câmara Municipal de Selviria, Rua Rui Barbosa, 1120, Centro, Selviria, Estado de
Mato Grosso do Sul - CEP 79.590-000:
- nome do candidato;
- número do documento de identidade;
- número de inscrição;
- Função para o qual se inscreveu;
- endereço completo;
- a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso;
- local, data e assinatura.
1.5. Para cada recurso, sobre o gabarito, deverá constar o número da questão, a alternativa assinalada pelo
candidato e o gabarito divulgado, em folha individual, com argumentação lógica e consistente.
1.6. O recurso deverá estar, preferencialmente, digitado ou datilografado ou em letra de forma, e assinado
pelo candidato, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile (fax), telex, internet, telegrama, Sedex
ou outro meio não especificado neste Edital.
1.7. A pontuação relativa à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será atribuída a todos candidatos
presentes à prova objetiva.
1.8. Os recursos entregues na Câmara Municipal serão encaminhados a empresa organizadora para análise
e manifestação a propósito do arguido, após o que serão devolvidos à Câmara para decisão.
1.9. As respostas aos recursos interpostos serão objeto de publicação na Imprensa Oficial ou Jornal local e
extraoficialmente, pela internet, no www.fsvconcursos.com.br.
1.10. No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações poderá, eventualmente,
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou
ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
1.11. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital, e aqueles que
não apresentarem fundamentação e embasamento.
1.12. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.
XIII - DA HOMOLOGAÇÃO
1.1 – A homologação do concurso pelo Presidente da Câmara Municipal, nos termos da Legislação vigente,
será publicada no em Jornal.
1.2 - O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, contados da publicação de sua homologação,
podendo ser prorrogado, uma única vez, por até igual período, a critério da Administração, de acordo com
o disposto no artigo 37, inciso III, da Constituição Federal.
1.3 - A publicação da Classificação Final, com indicação dos nomes dos candidatos, número de registro
geral (RG), nota e classificação obtida, devidamente homologada, constituirá prova de habilitação no
concurso.
1.4 - A homologação poderá ser efetuada parcialmente encerrada a etapa pertinente ao Cargo em concurso.
XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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1.1 - Os candidatos aprovados e classificados serão convocados obedecida rigorosamente a ordem de
classificação.
1.2 - O exame médico admissional, incluindo a análise médica física e mental é condição essencial para o
provimento da vaga, sendo a inaptidão do candidato para o exercício da profissão, condição inequívoca
para que o candidato tenha esgotado seus direitos no concurso.
1.3 - Os candidatos atendidos em qualquer uma das convocações para admissão, terão exauridos seus
direitos no concurso.
1.4 - A aprovação do candidato não lhe assegura, em hipótese alguma, o direito à admissão imediata,
reservando-se à Administração, obedecida rigorosamente a ordem classificatória, o direito de admitir os
candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas, de acordo com suas necessidades,
conveniência e disponibilidade orçamentária e financeira.
1.5 - A inexatidão das afirmativas ou as irregularidades de documentação, ainda que verificadas
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, cancelando-se todos os atos decorrentes da
inscrição.
1.6 - A Câmara Municipal de Selviria e a FSV CONCURSOS se eximem das despesas decorrentes de viagens
e estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de
documentos/objetos esquecidos ou danificados no local ou sala de prova.
1.7 - A Câmara Municipal de Selviria e a FSV CONCURSOS não se responsabilizam por eventuais prejuízos
ao candidato decorrentes de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
1.8 - A Câmara Municipal de Selviria e a FSV CONCURSOS não emitirão Declaração de Aprovação no
Concurso Público, sendo a própria publicação em Jornal da classificação definitiva documento hábil para
fins de comprovação da aprovação.
1.9 - Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste
Concurso Público, serão publicados, oficialmente, em Jornal, e, extraoficialmente, pela
internet,
nos
endereços
eletrônicos
www.camaraselviria.ms.gov.br
e
www.fsvconcursos.com.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu
acompanhamento. Sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
1.10 - Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário
oficial de Mato Grosso do Sul.
1.11 - Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão julgados pela Comissão da Câmara,
responsável pela organização e acompanhamento do concurso e pela FSV CONCURSOS.
1.12 - Decorridos 90 dias da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é facultada a
incineração das provas e demais registros escritos, cujo conteúdo estará contido nos respectivos editais,
mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do Concurso Público, os registros eletrônicos (arquivos que
lhe deram origem).
1.12.1 – Os editais de cada fase do Concurso Público representam o conteúdo de todos os registros inscritos
realizados, provas, gabaritos, recursos, dentre outros.
1.13 - Por razões de ordem técnica, segurança e de direitos autorais fica proibida a transcrição total ou
parcial de questões da prova e a FSV – CONCURSOS, não fornecerá nenhum exemplar ou cópia do
caderno de provas a candidatos, mesmo após o encerramento do Concurso Público. Não obstante, será
concedido ao candidato todos os meios necessários ao exercício de seu direito de recurso, seja no ato da
realização das provas, ou, posteriormente por fornecimento da questão combatida.
XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1.1 - A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer
espécie de desconhecimento.
1.2 - A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em
especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
1.3 - Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada, atualizada ou sofrer acréscimos, enquanto
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou até a data de convocação dos
candidatos para a correspondente prova, circunstância esta que será mencionada em Edital ou aviso a ser
publicado.
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1.4 - A legislação em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não serão objetos
de avaliação das provas neste Concurso Público.
1.5 - As informações sobre o presente Concurso Público serão prestadas pela FSV CONCURSOS, por meio
do email: contato@fsvconcurso.com.br, sendo que após a divulgação da classificação definitiva as
informações serão de responsabilidade da Câmara Municipal de Selviria.
1.6 - Em caso de alteração de algum dado cadastral até a emissão da classificação definitiva, o candidato
deverá requerer a atualização à FSV CONCURSOS, após essa divulgação e durante o prazo de validade
deste Concurso Público, as alterações deverão ser solicitadas à Câmara Municipal de Selviria.
1.7 - Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Câmara Municipal de Selviria
poderá anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, verificadas falsidades de declaração ou
irregularidade no Concurso Público.
1.8 - O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.
Registre, Publique e Cumpra-se.
Câmara Municipal de Selviria/SP, 27 de novembro de 2014.

PAULO NASCIMENTO BASTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
COMISSÃO DE CONCURSO
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ANEXO I
DAS ATRIBUIÇÕES
COORDENADOR LEGISLATIVO: Organizar a coleta de subsídios para a elaboração e análise de
relatórios e proposições, bem como de demais assuntos de interesse para as atividades desenvolvidas;
Organizar a formação de banco de dados para recuperação de informações de interesse legislativo, com
subsídio ao desenvolvimento dos trabalhos de comissões e plenário; Organizar, registrar e controlar a
documentação necessária à execução das atividades das comissões e plenário; Coordenar a formação de
grupos de trabalho, visando à análise dos projetos de lei e demais assuntos afetos às comissões e plenário;
Organizar e coordenar reuniões, audiências públicas, seminários e outros eventos relacionados com os
trabalhos das comissões e plenário; Proceder à análise de proposições, em observância dos aspectos
regimentais, objetivando o fornecimento de subsídios para o processo de deliberação; Orientar as
comissões e a Mesa, durante as reuniões de plenário, em questões relacionadas ao conhecimento das
normas regimentais e da prática legislativa; Desempenhar atividades correlatas, em apoio ao
desenvolvimento dos trabalhos.
MOTORISTA: Compreende os Cargos que se destinam a conduzir veículo motorizado utilizado no
transporte de Membros do Poder legislativo e seus respectivos servidores, dentro do território nacional,
conservando-os em perfeitas condições de aparência e funcionamento dos veículos. Além de outras
atribuições legais.
PROCURADOR JURÍDICO: Representar judicialmente a Câmara Municipal provendo a defesa dos
seus interesses; Dar assessoramento no andamento nos processos legislativos de conformidade com o
Regimento Interno; Fornecer assistência jurídica nas causas em que for parte Vereador, por fato causado
pelo exercício da vereança; Prestar assistência aos serviços técnicos necessários ao preparo das sessões e no
assessoramento dos Vereadores; Prestar assistência as Comissões Temporárias e Permanentes prestando a
cooperação de que necessitarem; Assistir à Mesa nos atos e a pauta das sessões ordinárias, extraordinárias
e solenes; Prestar assistência aos Vereadores em assuntos relacionados à atividade legislativa; Assessorar
as Chefias e Departamentos na dirimência de dúvidas sobre assuntos que lhe forem solicitados pelos
respectivos encarregados; Acompanha e zelar pelo regular andamento do processo legislativo, emitindo
pareceres de natureza jurídica, quando solicitado; Assessorar o Presidente, a Mesa, as Comissões e os
Vereadores em assuntos jurídicos-legislativos; Prestar assistência, redigir ou revisar projetos de lei,
substitutivos, decretos-legislativos, resoluções, emendas, contratos e atos da Presidência ou da Mesa;
Manifestar-se nos procedimentos licitatórios, sindicâncias e processos administrativos e contratos; Emitir
pareceres sobre assuntos técnicos legislativos, administrativos e financeiros; Promover a defesa dos
interesses da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, onde
deverá acompanhar os trâmites dos processos de contas, apresentado as justificativas e os recursos
cabíveis.
VIGIA: Compreende os cargos que se destinam a exercer a vigilância do edifício da Câmara Municipal
para evitar invasões, roubos e outras anormalidades. Bem como zelar pelas dependências do Prédio. Além
de outras atribuições legais.
ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ALFABETIZADO)
LÍNGUA PORTUGUESA: Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Substantivo
e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Função de pronomes. Concordância verbal e nominal. Figuras
de Linguagem. Vícios de linguagem.
MATEMÁTICA: números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação
fracionária e decimal: operações e propriedades. Porcentagem. Sistema métrico: medidas de tempo,
comprimento, superfície e capacidade. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
CONHECIMENTO ESPECÍFICO:
MOTORISTA: Legislação de trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro, abrangendo os seguintes
tópicos: administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, sinais de trânsito, registro e
licenciamento de veículos, condutores de veículos, deveres e proibições, infrações à legislação de trânsito:
penalidades e recursos. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Mecânica de veículos:
conhecimentos elementares de mecânica de automóveis, troca e rodízio de rodas; regulagem de motor,

www.camaraselviria.ms.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

regulagem e revisão de freios, troca de bomba d´água, troca e regulagem de tensão nas correias, troca e
regulagem da fricção, troca de óleo. Serviços corriqueiros de eletricidade automotiva: troca de fusíveis,
lâmpadas, acessórios simples, etc. Direção defensiva.
VIGIA: Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação, especificamente sobre serviços de vigia e de
vigilância (desarmada) de bens públicos móveis e imóveis, sejam patrimoniais ou de domínio público;
conhecimentos acerca das formas de comunicação dos atos de depredação do patrimônio público, inclusive
do patrimônio, histórico e cultural e das formas de comunicação das tentativas de arrombamento de
portas, janelas, guaritas, outros e outros acessos aos prédios públicos municipais; conhecimentos sobre
equipamentos necessários ao exercício das atribuições do Cargo, bem como sua manutenção e
conservação; conhecimentos sobre o controle de entrada e saída de pessoas e veículos nos locais de
vigilância e da forma e meios para a comunicação de anormalidades e ocorrências diversas, no local e
horário de trabalho; conhecimento das responsabilidades e deveres dos servidores públicos municipais;
conhecimentos sobre o relacionamento com os demais servidores municipais, com outras autoridades
municipais, com os munícipes; conhecimentos acerca das responsabilidades relacionadas com o exercício
das atribuições do cargo; outros conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às
características e à especificidade do emprego.
ENSINO SUPERIOR COMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia. Pronúncia Correta. Significação das palavras. Estrutura e
Formação de Palavras. Classe de Palavras (Substantivo e Verbo). Substantivo. Artigo. Adjetivo. Numeral.
Pronome. Verbo. Advérbio. Preposição. Conjunção. Interjeição. Frase, Oração e Período. Termos essenciais
da Oração. Termos Integrantes da Oração. Termos Acessórios da Oração. Período Composto. Concordância
Nominal. Concordância Verbal. Concordância irregular ou figurada. Regência Verbal. Regência Nominal.
Crase. A vírgula. Emprego do Infinitivo. Figuras de Linguagem. Vícios de Linguagem.
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL: www.camaraselviria.ms.gov.br
REGIMENTO
INTERNO
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
www.camaraselviria.ms.gov.br

DE

SELVIRIA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
COORDENADOR LEGISLATIVO: Direito Constitucional: Constituição Federal de 1.988: conceito
e conteúdo, leis constitucionais, complementares e ordinárias. Estado Federal: a União, os Estados, os
Municípios, o Distrito Federal e os Territórios. Descentralização e cooperação administrativa na federação
brasileira: territórios federais, regiões de desenvolvimento, regiões metropolitanas. Posição do Município
na Federação Brasileira, criação e organização dos Municípios. Autonomia municipal: as leis orgânicas
municipais. Intervenção nos Municípios. Separação dos poderes, delegação. Poder Legislativo: composição
e atribuições. Processo legislativo. Poder Executivo: composição e atribuições. Princípios e normas
referentes à Administração direta e indireta. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Princípios
constitucionais do orçamento. Bases e valores da ordem econômica e financeira. Política urbana: bases
constitucionais do direito urbanístico. Da Ordem Social. Direito Administrativo: Princípios
constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e externo da Administração Pública (Tribunal
de Contas e Judiciário). Administração Pública: conceito, órgão da administração; hierarquia.
Administração Indireta: conceito, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações.
Controle da administração indireta. Serviço Público: conceito, classificação, formas de prestação. Atos
administrativos: noção, elementos, atributos, espécies. Atos administrativos: validade e invalidade,
anulação e revogação, controle jurisdicional dos atos administrativos. Atos administrativos:
discricionariedade e vinculação, desvio de poder. Procedimento administrativo: conceito, princípios,
requisitos, objetivos e fases. Poder de polícia. Licitação: natureza jurídica, finalidades. Licitação: dispensa e
inexigibilidade. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, espécies. Bens públicos: regime
jurídico e classificação. Bens públicos: formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso;
alienação. Agentes públicos. Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e deveres. Cargo, Emprego e
função: normas constitucionais, provimento, vacância. Responsabilidade dos agentes públicos: civil,
administrativa e criminal. Processo administrativo disciplinar. Desapropriação: noção, desapropriação por
utilidade pública, necessidade pública, interesse social. Limitações administrativas. Função social da
propriedade. Responsabilidade civil do estado, responsabilidade dos agentes públicos. Meio ambiente e
proteção ambiental. Proteção de mananciais. Tutela. Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito Penal:
Código Penal - Dos Crimes contra a Administração Pública; Dos Crimes contra a Administração da Justiça;
Dos Crimes contra a Fé Pública; Dos Crimes praticados por particular contra a Administração em geral;
Dos Crimes contra a Incolumidade Pública.
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PROCURADOR JURÍDICO: Direito Constitucional: Constituição Federal de 1.988: conceito e
conteúdo, leis constitucionais, complementares e ordinárias. Estado Federal: a União, os Estados, os
Municípios, o Distrito Federal e os Territórios. Descentralização e cooperação administrativa na federação
brasileira: territórios federais, regiões de desenvolvimento, regiões metropolitanas. Posição do Município
na Federação Brasileira, criação e organização dos Municípios. Autonomia municipal: as leis orgânicas
municipais. Intervenção nos Municípios. Separação dos poderes, delegação. Poder Legislativo: composição
e atribuições. Processo legislativo. Poder Executivo: composição e atribuições. Poder Judiciário:
composição e atribuições. Direitos e garantias individuais, remédios constitucionais: habeas corpus,
mandado de segurança, ação popular, direito de petição. Controle de constitucionalidade das leis, sistemas,
controle jurisdicional, efeitos. Inconstitucionalidade das leis: declaração e não cumprimento de leis
inconstitucionais. Eficácia, aplicação, interpretação e integração das normas constitucionais, leis
complementares à Constituição, a injunção. Princípios e normas referentes à Administração direta e
indireta. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Princípios constitucionais do orçamento. Bases e
valores da ordem econômica e financeira. Política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico. Da
Ordem Social. Direito Administrativo: Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle
interno e externo da Administração Pública (Tribunal de Contas e Judiciário). Administração Pública:
conceito, órgão da administração; hierarquia. Administração Indireta: conceito, autarquia, sociedade de
economia mista, empresa pública, fundações. Controle da administração indireta. Serviço Público:
conceito, classificação, formas de prestação. Atos administrativos: noção, elementos, atributos, espécies.
Atos administrativos: validade e invalidade, anulação e revogação, controle jurisdicional dos atos
administrativos. Atos administrativos: discricionariedade e vinculação, desvio de poder. Procedimento
administrativo: conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases. Poder de polícia. Licitação: natureza
jurídica, finalidades. Licitação: dispensa e inexigibilidade. Contratos administrativos: conceito,
peculiaridades, espécies. Bens públicos: regime jurídico e classificação. Bens públicos: formas de utilização,
concessão, permissão e autorização de uso; alienação. Agentes públicos. Servidores públicos: conceito,
categorias, direitos e deveres. Cargo, Emprego e função: normas constitucionais, provimento, vacância.
Responsabilidade dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo administrativo
disciplinar. Desapropriação: noção, desapropriação por utilidade pública, necessidade pública, interesse
social. Limitações administrativas. Função social da propriedade. Responsabilidade civil do estado,
responsabilidade dos agentes públicos. Meio ambiente e proteção ambiental. Proteção de mananciais.
Tutela. Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar n. º 160, de 02 de janeiro de 2012 (Lei Orgânica
do TCE/MS). Direito Civil: Lei, espécies, eficácia no tempo e no espaço, retroatividade e irretroatividade
das leis, interpretação, e feitos, 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 do consumidor: princípios
fundamentais da Lei n.º 8.078/90, conceitos, indenização por dano material e moral. Direito
Processual Civil: Princípios constitucionais do Processo Civil. Princípios gerais do Processo Civil. O
Processo Civil nos sistemas de controle da constitucionalidade. Ação direta. Declaração incidental de
inconstitucionalidade. Ações civis constitucionais. Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária:
distinção. Competência: conceito, espécies, critérios determinativos. Conflitos de competência. Formação,
suspensão e extinção do processo. Atos processuais: classificação, forma, prazo, tempo e lugar.
Procedimento ordinário. Procedimento sumário e especial. Petição inicial, resposta do réu, revelia,
intervenção de terceiros, litisconsórcio e assistência. Dos procedimentos especiais. Das Ações
reivindicatórias e possessórias. Da Ação de Nunciação de Obra Nova. Dos Embargos de Terceiros,
usucapião. Antecipação da tutela de mérito. Julgamento conforme o estado do processo. Provas: noções
gerais, sistema, classificação, espécies. Audiência. Sentença e coisa julgada. Recursos: noções gerais,
sistema, espécies. Execução: partes, competência, requisitos, liquidação de sentença. Das diversas espécies
de execução, embargos do devedor, execução contra a Fazenda Pública. Exceção de preexecutividade.
Intervenção. Do Processo cautelar. Mandado de Segurança (individual e coletivo). Mandado de Injunção.
Habeas data. Tutela antecipada nas ações coletivas. Ação popular. Ação Civil Pública. Ação Monitória. Ação
Declaratória Incidental. Execução Fiscal. Ação de Consignação em Pagamento. Ação de Despejo. Ação de
desapropriação. Procedimentos especiais de proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à criança e ao
adolescente. Processos nos tribunais. Uniformização de jurisprudência. Declaração de
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inconstitucionalidade. Ação rescisória. Arbitragem. Ação reta de Inconstitucionalidade. A Fazenda Pública
no Processo Civil. Prazos. Prerrogativas. 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 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. Direito Penal: Código Penal - Dos Crimes contra a
Administração Pública; Dos Crimes contra a Administração da Justiça; Dos Crimes contra a Fé Pública;
Dos Crimes praticados por particular contra a Administração em geral; Dos Crimes contra a Incolumidade
Pública; Da Aplicação da Lei Penal; Do Crime; Da Imputabilidade; Do Concurso de Pessoas; Das Penas; Da
Extinção da Punibilidade. Direito Ambiental: Direito Constitucional Ambiental. Competências
Ambientais. Tutela jurisdicional do meio ambiente. Princípios. Responsabilidade civil e meio ambiente.
Licenciamento Ambiental. Recursos Hídricos. Crimes Ambientais. Limitação administrativa da
propriedade. Código Florestal Brasileiro. Reserva Legal. Zoneamento ecológico. Sustentabilidade. Código
das Águas. Política Nacional do Meio Ambiente. Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Sanções
Ambientais. Parcelamento de Solo. Desenvolvimento Urbano. Estatuto da Cidade. Leis Nacionais n.º
12.651/12 – Código Florestal, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 6.938, de 31 de agosto de 1981, 7.347, de
24 de julho de 1985, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e Constituição Federal.
ANEXO III
MODELO DE RECURSO
Ao Presidente da Comissão de Concurso Público.
Nome: ____________________________________________________________
N.º de inscrição: _______
Número do Documento de Identidade: ______________________________________
Concurso
Público
para
a
qual
se
inscreveu:
____________________________________
Emprego para o qual se inscreveu: __ _______________________________________
Endereço
Completo:
___________________________________________________
Questionamento: _____________________________________________________
_________________________________________________________________
Embasamento: ______________________________________________________
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