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EDITAL Nº 006/2016 

 

O Senhor Prefeito Municipal de Atílio Vivácqua- ES, no uso de suas 

atribuições legais e em acatamento à decisão judicial suspendendo a liminar deferida, 

resolve dar prosseguimento ao certame, conforme permissivo judicial. 

 

01 - O item7.13 do Edital nº 001/2015, fica revogado,  passando a vigorar 

com a seguinte redação, atendendo à Recomendação da OAB-ES. 

 

“Fica excluído e revogado o subitem 7.13, do Edital nº 001/2015, 
relativo ao cargo de PROCURADOR, sendo disciplinado pela nova redação do 
subitem 7.27 e seguintes, com a seguinte redação:  

 
“7.27 -  DAS PROVAS DISCURSIVA E OBJETIVA PARA PROCURADOR 

MUNICIPAL 
 
7.27.1 - Prova discursiva somente para o cargo de PROCURADOR MUNICIPAL, 

de caráter eliminatório e classificatório, será constituída de uma peça 

prático-profissional que  abordará o tema relacionado aos conhecimentos 

específicos do cargo, previsto no ANEXO II do edital, verificando a 

capacidade de expressão na modalidade específica do cargo, a escrita e o 

uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. 

 

7.27.1.1 -As  provas  objetiva  e  discursiva  para  o  cargo  de   PROCURADOR 
               MUNICIPAL terão  4h de duração.  
 

7.27.1.2 - Quando da realização das provas discursiva e objetiva, não haverá consulta 

a quaisquer fontes ou meios para auxílio na elaboração do parecer ou da 

peça judicial.  
 

7.27.1.3 - Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados 

na prova objetiva, em número correspondente a 15 (quinze) vezes o 

número de vagas para o cargo, respeitados os empates na última posição.  

 

7.27.1.4 – Os candidatos que não tiverem sua prova discursiva corrigida serão 

eliminados e não terão classificação alguma no Concurso Público. 

 

7.27.1.5 – Critérios de avaliação da prova escrita discursiva para o cargo de 

PROCURADOR MUNICIPAL. 
 

7.27.1.5.1- Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência 

e flexão, paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na 

exposição das ideias: 20 (vinte) pontos.  
 

7.27.1.5.2- Aspectos técnicos e pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de 

desenvolvimento proposto e ao conteúdo programático, adequação e 

correção dos aspectos e requisitos processuais e argumentação jurídica 
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pertinente: 55 (cinquenta e cinco) pontos. Total de pontos da prova 

discursiva: 75 (setenta e cinco) pontos. 
 

7.27.1.5.3 – A prova escrita discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, será 

avaliada de 0 (zero) a 75(setenta e cinco) pontos, sendo julgado aprovado 

o candidato que obtiver 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento no 

total da prova e eliminado o candidato que obtiver menos de 50% de 

aproveitamento.   

 

7.27.2 -     A Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, será constituída 

de conhecimentos específicos do cargo, previsto no ANEXO II do edital, 

para os candidatos ao cargo de PROCURADOR MUNICIPAL e 

constará de  50 (cinquenta) questões de Conhecimentos Específicos do 

cargo valendo 0,5(meio) ponto cada. 

 

7.27.3 –     O candidato ao cargo de PROCURADOR MUNICIPAL interessado em 

apresentar títulos deverá anexar no sistema de inscrição,  durante o 

período de inscrição, conforme item 8 e seguintes do edital.   

 

02  -  Em virtude da designação de nova data para aplicação das  provas, o candidato que 

queira desistir do concurso terá o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição 

devolvido, bastando requerer junto ao Presidente da Comissão de Acompanhamento 

e Fiscalização do Concurso Público, no endereço eletrônico da 

sensoassessoria01@hotmail.com, até a data de 08 de abril de 2016, conforme 

formulário específico.   

 

03–  Todas as  provas serão  aplicadas  no 24 de abril de 2016.   

 

04- A visualização do local, a sala onde o candidato prestará as provas e o  quantitativo de  

por cargos  estarão disponibilizadas no site www.sensoassessoria.com.br, a partir do 

dia 15 de abril de 2016.   A distribuição dos candidatos por sala de prova será feita por 

ordem crescente de inscrição.  

 

05 - Ficam convocados os candidatos inscritos, que deverão apresentar-se com devida 

antecedência no local e horário abaixo determinados, portando somente  caneta 

esferográfica preta ou azul, cartão de  inscrição e o documento de identificação 

utilizado na inscrição. Os objetos pessoais, bolsas, celulares, aparelhos eletrônicos e 

outros, serão acondicionados em local indicado pela fiscalização, razão pela qual 

solicita-se que o candidato leve somente o indispensável. 

 

06 – A publicação do gabarito da prova objetiva dar-se-á no dia 25 de abril de 2016. 
 
07 -  O prazo recursal da prova objetiva e do gabarito será até o dia 27 de abril de 2016, 

devendo ser seguindo as mesmas regras e condições constantes nos itens 11.1.2 e 

seguintes,  excetuando-se as datas de postagem dos recursos constantes do Edital nº 

001/2015. 
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08 – A publicação da relação dos candidatos habilitados e convocados para entrega de 

títulos (segunda fase) será no dia 11 de maio de 2016, seguindo as mesmas regras e 

condições constantes nos itens 8.4 e seguintes, excetuando-se as datas de postagem 

dos recursos constantes do Edital nº 001/2015. 

 

09 –  Fica determinada a data de postagem dos títulos até  13 de maio de 2016, devendo ser 

publicado o resultado da Prova de Títulos no dia 24 de maio de 2016. 

 

10 – As Provas Práticas para Motorista de Veículo Leve CNH “C”, Pesado CNH “D” e 

Operadores de Máquinas serão realizadas no dia 15/05/2016 para os candidatos 

habilitados. 

 

11 – A publicação dos resultados finais será no dia 30 de maio de 2016. 

 

12 – Permanecem, inalteradas as demais regras e condições constantes do Edital nº 

001/2015, com as alterações do cronograma abaixo, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

  

Atílio Vivácqua-ES, 29 de março de 2016. 

 
 
 
 

Silvio Roberto Carvalho Oliveira 

Presidente da Comissão de Coordenação e Acompanhamento 
 
 
 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL 
 

 
 
 

José Luiz Torres Lopes 
Prefeito Municipal  
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CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL  
 

EDITAL Nº 001/2015 
(previsão) 

 
Data/ Período Atividade 

08/04/2016 Data limite para desistência do candidato. 

15/04/2016 Quantitativo de inscrições de candidatos. 

15/04/2016 Publicação de convocação para a realização das provas objetivas 

15/04/2016 Visualização do local, horário e sala onde prestará prova 

24/04/2016 Realização das Provas Objetivas. 

25/04/2016 Publicação dos gabaritos 

Até 27/04/2016 Prazo recursal das Provas Objetivas e Gabaritos 

11/05/2016 

Publicação da relação dos candidatos do grupo magistério e Procurador 

habilitados  e convocados para entrega de títulos (2ª fase) e dos 

motoristas e operadores de máquinas aprovados para realização da 

prova prática.   

Até 13/05/2016 Período de postagem dos Títulos 

15/05/2016 Provas Práticas para Motorista de Veículo Leve CNH “C”, Pesado 

CNH “D” e Operadores de Máquinas 

24/05/2016 Publicação do resultado da prova de Título. 

30/05/2016 Publicação dos Resultados Finais (todos os cargos) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


