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ANEXO  III- EDITAL 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

   DECISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEDIADO NO TCE 
   DATADA DE 04/02/2010, PROCESSO Nº 811264/2010. 

 
 “Com relação à indicação de bibliografia, não se vislumbra a 

sua necessidade. a existência desta no instrumento 
convocatório da-se apenas a título de sugestão para estudo. O 
que se constitui elemento imprescindível e que 
obrigatoriamente deve constar no edital é o conteúdo 
programático. Isto porque é como base neste que o candidato 
se prepara para a prestação das provas, nele é que se 
encontram os limites para a formação do exame, e é através 
dele que o avaliador examina o conhecimento dos 
participantes” 

 
Bibliografia: A que estiver ao alcance do candidato. 
 
OBS: Todos os tópicos apresentados neste programa, considerar-se-á além da parte 
teórica, também a parte prática. 
 
 
Bonito de Minas, 07 de maio de 2012 
 
 
Presidente do Legislativo Municipal 
Antonio 
 
 
Presidente da CESA 
Adilson 
 
PARA OS CARGOS DE: 

01- Auxiliar de Serviços Gerais 
04- Vigia  

 
PORTUGUÊS ELEMENTAR 
MATEMÁTICA ELEMENTAR 
CONHECIMENTOS GERAIS 

PORTUGUÊS 
ELEMENTAR 

- Compreensão de frases 
- Identificação de palavras e objetos 
- Ortografia 
- Pontuação 
- Singular - Plural 
- Masculino - Feminino 
- Antônimo 
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- Número de sílabas 
 

MATEMÁTICA 
ELEMENTAR 

Adição  e  Subtração: operações e problemas   

Sistema monetário / envolvendo problemas  
 Relógio – horas, minutos e segundos 
Conjuntos : identificação de quantidades de elementos   

Conceitos:  grande    -    pequeno 
            maior     -    menor 
                    alto        -    baixo 
                 largo     -    estreito 
                 curto     -    comprido 
- Números Pares e Ímpares 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
- Fatos históricos, geográficos e políticos, passados e atuais, nacionais e regionais, 
abordados em livros, jornais, revistas e programas de rádio e TV, de acordo com o 
cargo pleiteado.  
-     Fatos históricos, geográficos, políticos e curiosos do município. 
 
PARA OS CARGOS DE: 
04- Motorista CNH “D” 
PORTUGUÊS    – ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A  4ª SÉRIE 
MATEMÁTICA – ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A  4ª SÉRIE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

PORTUGUÊS 
ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A  4ª SÉRIE  

                     
1- Interpretação e Compreensão de texto 
2- Conhecimentos Lingüísticos: Morfo-sintaxe 
2.1- Frase:  nominal e verbal 
2.2- Oração 
2.3- Estrutura do período simples 
2.4- Termos essenciais da oração: sujeito e predicado 
2.5- Concordância verbal e nominal 
3-  Pontuação 
4-  Ortografia 
5-  Acentuação Gráfica 
6-  Classes de palavras 
      6.1- Substantivo 
      6.2- Adjetivo 
      6.3- Numeral 
      6.4- Pronome 
      6.5- Verbo 
      6.6- Advérbio 
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      6.7- Conjunção 
7- Sílaba 
7.1- Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e acento tônico 
      7.2- Divisão silábica 
7.3- Acento tônico 

 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª A 4ª SÉRIE     
                                                           

- As quatro ( 4 ) operações fundamentais ( adição, subtração, multiplicação e divisão ), 
com  números inteiros e fracionários e nomes dos termos de cada operação. 

- Sistema Monetário ( incluindo problemas ) 
- Números pares e ímpares 
- Algarismos romanos 
- Porcentagem 
- Sistemas de Medidas : comprimento, capacidade, massa, superfície e volume 
- Sistema Métrico Decimal 
- MDC ( Múltiplo Divisor Comum ) 
- MMC ( Mínimo Múltiplo Comum ) 
- Termo desconhecido ( sentença matemática ), envolvendo problemas.  
 

 
CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
04- Motorista CNH “D” 
-    Noções de Postura 
-    Noções de Segurança no Trabalho 
-    Noções de Ética, respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade 
-    Noções de Higiene 
-    O motorista no trânsito 
-    Elementos de Mecânica Básica 
-    Reconhecimento de peças e funções mecânicas 
-    Equipamentos de Segurança 
-    Legislação de Trânsito 
 
 
PORTUGUÊS     –  ENSINO FUNDAMENTAL 
MATEMÁTICA    –  ENSINO FUNDAMENTAL 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 

PORTUGUÊS 
ENSINO FUNDAMENTAL   

1- Interpretação e compreensão de texto 
2- Conhecimentos lingüísticos:  Morfo-sintaxe 
     2.1- Frase: tipos 
     2.2- Oração 
     2.3- Estrutura do período simples e composto ( coordenação ) 
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     2.4- Termos essenciais da oração 
     2.5- Termos integrantes da oração 
     2.6- Termos acessórios da oração 
     2.7- Orações coordenadas e subordinadas 
     2.8- Regência verbal e nominal 
     2.9- Concordância verbal e nominal 
3- Pontuação 
4- Ortografia 
5- Acentuação gráfica 
6- Classes de palavras 
     6.1- Substantivo 
     6.2- Adjetivo 
     6.3- Numeral 
     6.4- Pronome 
     6.5- Verbo: emprego de tempos e modos verbais 
     6.6- Advérbio 
     6.7- Preposição - Crase 
     6.8- Conjunções coordenativas 
7- Emprego dos porquês 
8- Sílaba 
     8.1- Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e acento tônico 
     8.2- Divisão silábica 
     8.3- Acento tônico 

 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL  
 

- As quatro operações fundamentais ( adição, subtração, multiplicação e divisão ) 
incluindo problemas. 
- Sistema Monetário incluindo problemas. 
- Algarismos: Ordinais; Cardinais; Romanos. 

Conjunto 
- Conceito. Notação. Pertinência. Igualdade. Subconjunto. 
- Conjunto de números reais: quadrados perfeitos, raiz quadrada, números racionais. 
- Conjunto dos números inteiros e suas operações. - Expressões, problemas. 

Conjuntos Numéricos 
- Números Naturais: operações, problemas , expressões. 
- Múltiplos e Divisores - MMC ( Mínimo Múltiplo Comum ) MDC ( Máximo Divisor 
Comum ) 
- Números Fracionários: frações ordinárias e decimais; frações equivalentes; 
operações com frações;  
- expressões numéricas; problemas; racionalização de denominadores. 
- Números Decimais: operações; expressões e problemas; notação especial para 
frações de denominador 100 ( porcentagem ). 
- Radiciação 

Expressões Algébricas 
- Cálculo literal 
- Cálculo com radicais; propriedades e simplificação; operações. 
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- Equações e inequações do 1º grau. 
- Equações fracionárias. 
- Equação do 2º grau completa e incompleta. 
- Equações biquadradas, irracionais. 
- Sistema de Equação do 2º grau. 
- Monômios e polinômios: adição, subtração, multiplicação e divisão. 
- Fatoração de polinômios. 
-MMC de polinômios. 
- Potenciação e propriedades. 
- Potência com expoente racional. 
- Simetria. 

Função 
- Noção de função. 
- Função polinominal do 1º e 2º graus - gráficos. 
- Segmentos proporcionais. 

Sistema Legal De Unidades De Medir 
- Conceitos de medidas, transformações, perímetro, área. 
- Superfície de circunferência. 
- Volume do cubo e paralelepípedo. 
- Medida de capacidade e submúltiplos. 
- Medida de massa e submúltiplos. 

Geometria 
- Ângulos: medidas, elementos, tipos, ângulos complementares, alternos e colaterais. 
- Polígonos: número de diagonais e perímetro. 
- Semelhança de polígonos. 
- Triângulos; Quadriláteros; Círculo. 
- Área das principais figuras planas. 

Matemática Comercial 
- Razão e Proporção – Porcentagem – Juros Simples 
- Grandezas Proporcionais; Regra de Três simples e composta. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
03- Agente Legislativo    
-     Noções de Administração Municipal 
-     Administração de pessoal e material 
- Competência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
- Servidor Público 
. Direitos 
. Deveres 
. Carreira 
- Preceitos Constitucionais sobre a Administração Pública Municipal 
- Documentação Oficial 
- Elaboração de Orçamento 
- Princípios Constitucionais sobre Educação Pública 
-     Sistema de administração de recursos humanos 
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-     Subsistema de suprimento de recursos humanos  
-     Recrutamento de pessoal e seleção de pessoal 
-     Subsistema de aplicação de recursos humanos  
-     Descrição e análise de cargos  
-     Avaliação do desempenho humano 
-     Subsistema de manutenção dos recursos humanos, planos de benefícios sociais, 
higiene e segurança no trabalho 
-    Relações trabalhistas e previdenciárias  
-    Desenvolvimento organizacional 
-    Banco de dados, sistemas de informações e pacote Office. ( Excel, Word ) 
-    Estrutura Administrativa Municipal 
-    Elaboração de atos administrativos ( decretos, leis, projetos, certidões, etc. ) 
-    Const.Federal  - artigos 37 e 39 
-    Emendas Constitucional nºs 19 e 20, de 04/06/98 e 15/12/98 
-    Const. Federal – art. 19 do ADCT 
-    Hierarquia de Lei 
-    Processo Licitatório 
-   Informática – Noções Básicas de Word, Excel,  Outlook, Power Point,  Internet, 
Windows 
 

PORTUGUÊS 
ENSINO MÉDIO  

  
1- Interpretação e compreensão de texto 
2- Conhecimentos lingüísticos: Morfo-sintaxe 
2.1- Frase: tipos 
2.2- Oração 
2.3- Estrutura do período simples e composto ( coordenação e subordinação ) 
2.4- Termos essenciais da oração 
2.5- Termos integrantes da oração 
2.6- Termos acessórios da oração 
2.7- Orações coordenadas e subordinadas 
2.8- Regência verbal e nominal 
2.9- Concordância verbal e nominal 
3- Pontuação 
4- Ortografia 
5- Acentuação gráfica 
6- Classes de palavras 
    6.1- Substantivo 
    6.2- Adjetivo- locução adjetiva 
    6.3- Numeral 
    6.4- Pronome 
    6.5- Verbo: emprego de tempos e modos verbais 
            6.5.1- Elementos estruturais 
            6.5.2- Vozes 
            6.5.3- Auxiliar 
            6.5.4- Regular 
            6.5.5- Irregular 
    6.6- Advérbio - locução adverbial 
    6.7- Preposição - crase 
6.8- Conjunções coordenativas e subordinativas 
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7- Sílaba 
     7.1- Divisão silábica 
     7.2- Acento tônico 

MATEMÁTICA 
ENSINO MÉDIO  

1- Conjunto 
1.1- Conceito. Notação. Pertinência. Igualdade. Subconjunto. 
1.2- Operações: União, Interseção, Diferença 
1.3- Número de elementos - Problemas 
2- Conjuntos Numéricos 
2.1- Números naturais: Operações fundamentais; fatorização; divisibilidade; máximo 
divisor comum ( MDC ) e mínimo divisor comum ( MMC ). 
2.2- Números inteiros: Números relativos; valor absoluto; operações. 
2.3- Números racionais: Fração ( equivalência, simplificação, redução ao mesmo 
denominador ); operações com frações ordinárias; operações com números decimais; 
dízimas periódicas; média aritmética ponderada. 
2.4- Números reais: A reta real; intervalos; radicais ( propriedades, simplificação, 
operações, racionalização de denominadores). 
 
3- Expressões Algébricas 
3.1- Expressões algébricas: valor numérico; classificação; operações; produtos 
notáveis; fatoração; MDC e MMC; frações algébricas ( simplificação, operações); 
polinômios ( identidade, operações, divisibilidade). 
3.2- Equações e inequações do 1º grau. Sistemas de equações do 1º grau a duas 
variáveis. 
        Problemas do 1º grau. 
3.3- Equações do 2º grau: resolução, relações entre coeficientes e raízes. 
       Sistema do 2º grau a duas variáveis. 
       Problemas do 2º grau. 
4- Sistema Legal De Unidades De Medir 
4.1- Unidade de medida de comprimento - Perímetro de polígonos. 
4.2- Unidade de medida de superfície - Área de polígonos. 
4.3- Unidade de medida de volume - Volume de sólidos. 
4.4- Unidade de medida de capacidade. Relação com medida de volume. 
4.5- Unidade de medida de massa. 
4.6- Unidade de medida de tempo. 
5- Matemática Comercial 
5.1- Razão e proporção. Grandezas proporcionais. Divisão proporcional. 
5.2- Regra de três. 
5.3- Porcentagem. 
5.4- Juros simples. 
 
6- Geometria 
6.1- Elementos fundamentais: ponto, reta e plano. Posições relativas de duas retas. 
Semi-reta. Segmento de reta. Medida de um segmento de reta-segmentos 
congruentes. 
6.2- Segmentos proporcionais - Teorema de Tales. 
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6.3- Ângulos: Conceito, medida, classificação, congruência. Ângulos complementares 
e ângulos suplementares. Ângulos adjacentes e ângulos opostos pelo vértice. Ângulos 
formados por duas retas paralelas e uma transversal. 
6.4- Polígonos convexos: conceito, classificação. 
6.5- Triângulos: conceito, elementos, classificação. Relações entre ângulos de um 
triângulo. Triângulo retângulo - Teorema de Pitágoras. 
     6.6- Área das figuras planas 
7- Análise Combinatória 
7.1- Arranjos simples. 
7.2- Permutações simples. 
7.3- Combinações simples. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
04- Secretário Legislativo 
-     Noções de Administração Municipal 
-     Administração de pessoal e material 
- Servidor Público 
. Direitos 
. Deveres 
. Carreira 
- Direito Constitucional: Conhecimentos sobre noções de Direito Constitucional; 
organização dos poderes; os poderes: Legislativo, Legislativo e Judiciário; direitos e 
garantias individuais. 
-   Documentação Oficial 
-   Elaboração de atos administrativos ( decretos, leis, projetos, certidões, etc. ) 
-   As organizações e o ambiente 
-   Os participantes das organizações 
-   Os objetivos organizacionais 
- Conceito de eficácia organizacional 
- Racionalidade das organizações 
-  Comportamento humano nas organizações, as pessoas e as organizações, conceito 
de incentivos e contribuições, sistema de administração de recursos humanos, 
subsistema de suprimento de recursos humanos  
-  Gestão de Recursos Humanos: Técnicas e Procedimentos.Recrutamento de 
pessoal, seleção e treinamento de pessoal.  
-    Planos de benefícios sociais, higiene e segurança no trabalho. 
-    Hierarquia de Lei 
-    Processo Licitatório 
- Relações trabalhistas e previdenciárias, subsistema de desenvolvimento de recursos 
humanos, banco de dados e sistemas de informações. 
-    Const. Federal -  Emendas Constitucional nº 19 e 20, de 04/06/98 e 15/12/98 
-    Const. Federal – art. 19 do ADCT 
-    Const. Federal – Capítulo I do Título II – Dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos: art.5º 
-    Const. Federal – Capítulo II do Título II – Dos Direitos Sociais – art. 6º e 7º 
- Const. Federal – Capítulo IV do Título III – Dos Municípios: art 29 a 31 
-    Const. Federal – Capítulo VII do Título III – Da Administração Pública: art. 37 a 41 
-    Informática – Noções Básicas de Word, Excel, Access, Outlook, Power Point,  
Internet, Windows 
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-     LEGISLAÇÃO 
Constituição Federal de 1988 ( Título VI, Capítulo II, Seção II). 
Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964. 
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
Lei Complementar n.º 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Portaria n.º 2, de 14/04/1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Portaria Interministerial n.º 163, de 04/05/2001 do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 
 
-    Noções de Segurança no Trabalho 
-    Noções de Ética 
     . respeito mútuo, justiça, diálogo, solidariedade 
Conhecimentos Básicos de: 

- ABNT ( Associação Brasileira de Novas Técnicas ) 
- MSDOS 
- Informática 
- Windows 
- Word 
- Excel 
- Power Point 
- Internet 
 
03- Advogado 
PORTUGUÊS – ENSINO MÉDIO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

PORTUGUÊS 
ENSINO MÉDIO  

  
1- Interpretação e compreensão de texto 
2- Conhecimentos lingüísticos: Morfo-sintaxe 
2.1- Frase: tipos 
2.2- Oração 
2.3- Estrutura do período simples e composto ( coordenação e subordinação ) 
2.4- Termos essenciais da oração 
2.5- Termos integrantes da oração 
2.6- Termos acessórios da oração 
2.7- Orações coordenadas e subordinadas 
2.8- Regência verbal e nominal 
2.9- Concordância verbal e nominal 
3- Pontuação 
4- Ortografia 
5- Acentuação gráfica 
6- Classes de palavras 
    6.1- Substantivo 
    6.2- Adjetivo- locução adjetiva 
    6.3- Numeral 
    6.4- Pronome 
    6.5- Verbo: emprego de tempos e modos verbais 
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            6.5.1- Elementos estruturais 
            6.5.2- Vozes 
            6.5.3- Auxiliar 
            6.5.4- Regular 
            6.5.5- Irregular 
    6.6- Advérbio - locução adverbial 
    6.7- Preposição - crase 
6.9- Conjunções coordenativas e subordinativas 
7- Sílaba 
     7.1- Divisão silábica 
     7.2- Acento tônico 
 
 
03- Advogado 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL:  
Constituição: fontes; conceito; objeto; classificações e estrutura.  Supremacia da 
Constituição. Aplicabilidade e interpretação das normas constitucionais. Vigência e 
eficácia das normas constitucionais. Poder constituinte. Controle de 
constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação declaratória de 
constitucionalidade. Argüição de descumprimento de preceito fundamental. Controle 
de constitucionalidade das leis municipais. Estado Federal. Princípios fundamentais. 
Direitos e garantias fundamentais. Direitos sociais. Organização do Estado brasileiro: 
União, estados federados, municípios, Distrito Federal e territórios. Organização 
político-administrativa. Repartição de competências. Bens públicos. Intervenção nos 
estados e nos municípios.  Administração pública. Disposições gerais. Emendas 
constitucionais. Servidores públicos.  Aposentadoria. Organização dos Poderes na 
Constituição da República. Poder Legislativo. Poder Legislativo. Imunidade 
parlamentar. Processo legislativo. Poder Judiciário. Funções essenciais à justiça. 
Atribuições e responsabilidades do governador e dos prefeitos. Fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária. Tribunal de contas do estado.  Ordem econômica e 
financeira. Princípios gerais da atividade econômica. Tributação e orçamento. Estado 
de defesa e estado de sítio. Emendas constitucionais. 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, 
classificação, espécies e invalidação. Anulação e revogação. Prescrição. Controle da 
administração pública: controle administrativo, controle legislativo e controle judiciário. 
Domínio público. Bens públicos: classificação, administração e utilização. Proteção e 
defesa de bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Contrato 
administrativo: conceito, peculiaridades, controle, formalização, execução e 
inexecução.  Licitação: princípios, obrigatoriedade, dispensa e exigibilidade, 
procedimentos e modalidades. Contratos de concessão de serviços públicos. 
Contratos de gestão. Agentes administrativos: investidura e exercício da função 
pública. 4.1 Direitos e deveres dos funcionários públicos. Regimes jurídicos. Processo 
administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. Poderes da administração: 
vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. Poder de polícia: 
conceito, finalidade e condições de validade. Intervenção do Estado na propriedade: 
desapropriação, servidão administrativa, requisição, ocupação provisória e limitação 
administrativa. Princípios básicos da administração. Responsabilidade civil da 
administração: evolução doutrinária e reparação do dano. Enriquecimento ilícito e uso 
e abuso de poder. Improbidade administrativa. Serviços públicos: conceito, 
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classificação, regulamentação, formas e competência de prestação. Concessão e 
autorização dos serviços públicos. Organização administrativa: noções gerais. 
Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada: autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista. Desapropriação. Bens 
suscetíveis de desapropriação: autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista. Competência para decretá-la. Desapropriação judicial 
por necessidade ou utilidade pública. Indenização e seu conceito legal. Caducidade da 
desapropriação. Imissão na posse do imóvel desapropriado. 
 
DIREITO CIVIL: 
Aplicação da lei no tempo e no espaço; interpretação da lei; analogia. Princípios gerais 
do direito e eqüidade. Das pessoas. Das pessoas naturais. Das pessoas jurídicas. Do 
domicílio. Dos bens. Das diferentes classes de bens. Dos fatos jurídicos. Do negócio 
jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos. Da prescrição e da decadência. Da 
prova. Do 
direito das obrigações. Das modalidades das obrigações. Da transmissão das 
obrigações. Do adimplemento e extinção das obrigações. Do inadimplemento das 
obrigações. Dos contratos em geral. Das várias espécies de contratos. Dos atos 
unilaterais. Da responsabilidade civil. Do direito das coisas. Da posse. Dos direitos 
reais. Da propriedade. Responsabilidade civil do Estado e do particular. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL:  
Da jurisdição: conceito, modalidades, poderes, princípios, órgãos, formas e limites da 
jurisdição civil. Da ação: conceito, natureza jurídica, condições, classificação. 
Competência: conceito; competência funcional e territorial; competência internacional. 
Modificações da competência e conflito; conexão e continência. Processo e 
procedimento: natureza e princípios, formação, suspensão e extinção. Pressupostos 
processuais; tipos de procedimentos. Prazos: conceito, classificação, princípios, 
contagem; preclusão; prescrição. Da ação: conceito; ação e pretensão; natureza 
jurídica, condições, classificação. Do processo e procedimento: natureza e princípios.  
Formação, suspensão e extinção do processo; pressupostos processuais; tipos de 
procedimentos. Prazos: conceito, classificação, princípios, contagem; preclusão. O 
juiz: poderes, deveres e responsabilidades. Do Ministério Público e dos auxiliares da 
justiça. Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores. O litisconsórcio; 
capacidade de ser parte e estar em juízo. Legitimação ordinária e extraordinária. A 
substituição processual. Intervenção de terceiros; oposição; nomeação à autoria; 
denunciação da lide; chamamento ao processo; da assistência. Dos atos processuais. 
Petição inicial: conceito, requisitos. Pedidos: espécies, modificação, cumulação. Causa 
de pedir. Da citação. Da resposta do réu: contestação, exceções, reconvenção. 
Revelia. Antecipação de tutela. Prova: conceito, modalidades, princípios gerais, objeto, 
ônus, procedimentos. Da audiência. Da coisa julgada: conceito; limites objetivos e 
subjetivos; coisa julgada formal e coisa julgada material. Recursos: conceito, 
fundamentos, princípios, classificação, pressupostos intrínsecos e extrínsecos de 
admissibilidade, efeitos, juízo de mérito. Apelação. Agravo de instrumento. Embargos 
infringentes, de divergência e de declaração. Recurso especial.  Recurso 
extraordinário. Nulidades. Processo de execução: pressupostos e princípios 
informativos. Espécies de execução. Embargos do devedor: natureza jurídica, 
cabimento e procedimento. Embargos de terceiro: natureza jurídica, legitimidade e 
procedimento. Execução fiscal. Da execução contra a fazenda pública. Processo e 
ação cautelares. 
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DIREITO TRIBUTÁRIO: O Estado e o poder de tributar. Fundamentos da imposição 
tributária, suas limitações no nosso ordenamento. Imunidade, isenção e não- 
incidência. Sistema Tributário Nacional. Princípios constitucionais tributários. 
Competência legislativa. Limitações da competência tributária. Discriminação, 
repartição, destinação e vinculação constitucional da receita tributária. Vigência e 
aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço. Incidência, não-incidência, 
imunidade, isenção e diferimento. Legislação tributária. Conceitos. Lei ordinária e lei 
complementar. Medida provisória. Regras de vigência, aplicação, interpretação e 
integração da legislação tributária. Tributos. Conceito. Natureza jurídica. Classificação: 
impostos, taxas e contribuições de melhoria. Contribuições: espécies e natureza 
jurídica. Empréstimos compusórios. 
 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
Seguridade social: conceito e princípios (constitucionais). Da organização da 
seguridade social. Da previdência social, princípios conformadores, benefícios, 
segurados, custeio. 
 
 
 
PORTUGUÊS   –  ENSINO MÉDIO 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
PORTUGUÊS 

ENSINO MÉDIO   
1- Interpretação e compreensão de texto 
2- Conhecimentos lingüísticos: Morfo-sintaxe 
2.1- Frase: tipos 
2.2- Oração 
2.3- Estrutura do período simples e composto ( coordenação e subordinação ) 
2.4- Termos essenciais da oração 
2.5- Termos integrantes da oração 
2.6- Termos acessórios da oração 
2.7- Orações coordenadas e subordinadas 
2.8- Regência verbal e nominal 
2.9- Concordância verbal e nominal 
3- Pontuação 
4- Ortografia 
5- Acentuação gráfica 
6- Classes de palavras 
    6.1- Substantivo 
    6.2- Adjetivo- locução adjetiva 
    6.3- Numeral 
    6.4- Pronome 
    6.5- Verbo: emprego de tempos e modos verbais 
            6.5.1- Elementos estruturais 
            6.5.2- Vozes 
            6.5.3- Auxiliar 
            6.5.4- Regular 
            6.5.5- Irregular 
    6.6- Advérbio - locução adverbial 
    6.7- Preposição - crase 
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6.10- Conjunções coordenativas e subordinativas 
7- Sílaba 
     7.1- Divisão silábica 
     7.2- Acento tônico 
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ANEXO IV 

 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

(DEMONSTRATIVO) 
 
 
1) Acessar o site www.impellizzieri.com.br; 
2) Preenchimento integral da Ficha de Inscrição com imprescindível registro do 
CPF; 
3) Conferência dos dados informados; 
4) Impressão do comprovante do requerimento de inscrição; 
5) Geração e impressão do Boleto Bancário para pagamento da Taxa de 
Inscrição; 
6) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, usando o Boleto Bancário, até o dia 
de  encerramento das inscrições. A quitação do Boleto Bancário poderá ser 
efetuada via  Internet, Postos de Auto Atendimento ou em qualquer agência bancária 
do território  nacional. Não serão permitidos pagamentos através de Caixa-
Eletrônico. 
 
 
Bonito de Minas-MG, em 07 de maio de 2012 
 
 

Vereador Antônio Pereira de Souza 
Presidente da Câmara 

 
 

Vereador Adilson Martins de Freitas 
Presidente da CESA 
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ANEXO V 
 REQUERIMENTO PARA RECURSO CONFORME ITEM  6.( DOS RECURSOS) 

DO EDITAL CONCURSO PÚBLICO 01/2012  - ALTERADO 
CÂMARA MUNICIPAL BONITO DE MINAS-MG  

Nome Nº da Inscrição 
Funções  Nº do RG. 
Endereço CEP 
Cidade Telefone 
E-mail CPF: 
 
 
 
REQUERIMENTO 
 
 
Á CESA 
Candidato ao cargo de..........................................................do Edital de concurso 
Público nº01/12 Simplificado,  da Câmara Municipal de Bonito de Minas, solicita 
revisão do Cartão Oficial de Resposta  (Gabarito)  da Prova Objetiva 
de...................................  conforme as especificações abaixo:  
                                                    
 Data......./.................../2012  
 

................................................................... 
Assinatura 

 
1 – Deverá ser preenchido um formulário para cada componente da Prova 
2 – Indicar o componente da prova, o número da questão, o objeto do recurso, o 
cartão oficial de respostas (gabarito) divulgado e a resposta do candidato. 
Componente da Prova      
Número da Quesstão..................................................................(        ) 
Cartão Oficial de Respostas (Gabarito) divulgado.....................(         ) 
Resposta do candidato  ..............................................................(        )   
Argumentação do Candidato 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Componente da Prova   
 Número da Questão........................................................... .......(        ) 
Cartão Oficial de Respostas (Gabarito) divulgado.................... (         ) 
Resposta do candidato.............................................................. (        )   
Argumentação do Candidato 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Componente da Prova  
Número da Questão...................................................................(        ) 
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Cartão Oficial de Respostas (Gabarito) divulgado................... (         ) 
Resposta do candidato...............................................................(        )   
Argumentação do Candidato 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  
Bonito de Minas, em 07 de maio de 2012 
 
 

Vereador Antônio Pereira de Souza 
Presidente da Câmara 

 
 

Vereador Adilson Martins de Freitas 
Presidente da CESA 
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   ANEXO VI 

 
DECRETO Nº 01/2012 
 

 O Presidente da Câmara Municipal de Bonito de Minas- MG - no uso e com 
fulcro nas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e 
tendo em vista o disposto no Art. 37 da Constituição Federal,  
 
    DECRETA 
 
Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento de Concurso que acompanha o presente 
Decreto, ora reeditado com alterações determinantes do TCE-MG e MP. 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 
disposições em contrário. 
Publique-se, registre-se e Cumpra-se. 

 
Câmara Municipal de Bonito de Minas-MG, em 07/05/2012 

 
 

Antônio Pereira de Souza 
Presidente da Câmara 
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   ANEXO VI 
 

DECRETO Nº 01/2012, QUE DIZ: 
 

 
REGULAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO 

DE VAGA EXISTENTE NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, 
DISCIPLINA E ESTABELECE PONTOS DE TÍTULOS 

 
Capítulo I  
Das Disposições Preliminares 
Art. 1º - O Concurso Público para seleção aos cargos públicos da Câmara Municipal 
de Bonito de Minas - MG., serão realizados quando a Administração julgar 
conveniente, e reger-se-ão pelas normas contidas em regulamentos baixados para 
cada concurso,  dispostas em seu Edital.  
Art. 2º - O prazo de validade do concurso será de até 02 (dois) anos, a contar da data 
de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período. 
 
Parágrafo Único: Enquanto houver candidatos aprovados e classificados e não 
convocados para investidura no cargo concursado, não se publicará edital de concurso 
para o mesmo cargo, salvo quando esgotado o prazo de validade do concurso que 
habilitou o candidato. 
Capítulo II 
Dos Editais  
Art. 3º - A publicação do Edital de abertura do concurso, e o período de inscrição dos 
candidatos serão de 30 (trinta) dias consecutivos, publicado na forma da lei por 
afixação em locais públicos e divulgado integralmente na Imprensa Regional, bem 
como, através de extrato no órgão oficial de Imprensa do Estado de Minas Gerais, e 
nos endereços eletrônicos da Câmara e da Empresa licitada, ganhadora do processo 
licitatório; 
  
Art. 4º- A investidura em cargo público, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarada em lei, de livre nomeação e exoneração, depende de aprovação 
prévia em concurso público, de provas objetivas eliminatórias ou provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista nesta lei, no Art. 
37 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 19/98 e na legislação 
pertinente ordinária a respeito. 

§ 1º - O concurso visa o provimento de cargos vagos no quadro de pessoal do 
Legislativo municipal, quantificadas no edital do concurso, discriminadas por cargos de 
carreira, área de especialidade, acrescidas das que vierem a vagar ou forem criadas 
durante o prazo de validade do concurso.   
§ 2º - Os cargos a serem providos serão classificados nos seguintes níveis - de ensino 
superior, de ensino médio e/ou técnico, de ensino fundamental de 5ª a 8ª e de 1ª a 4ª 
séries e de ensino elementar ou alfabetizado. 

§ 3º - O concurso será supervisionado pela Comissão de Coordenação, Fiscalização, 
Supervisão e Acompanhamento de Concurso Público, que a partir de sua composição  
se denominara como CESA, a ser criada por ato Legislativo, que lhe fixará as 
atribuições, nomeará os seus membros, compostos de representantes da sociedade 
local, de representantes da Câmara Municipal local, se assim entenderem a 
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Presidência da Câmara Municipal, todos  de comprovada idoneidade,  discernimento e  
capacidade intelectual, sem fins remuneratórios. 

§ 4º - Na hipótese de igualdade de pontos computados no segundo resultado parcial 
terá preferência o candidato que: 

a) ter a idade igual ou maior que 60 (sessenta) anos, enquadrado nos benefícios 
instituídos pelo Estatuto do Idoso 
b) houver obtido maior nota na prova de conhecimento específico, português ou 
matemática ou conhecimentos gerais, quando existir, obedecida à seqüência de 
inserção; 
d) ter a idade maior, se não enquadrado nos benefícios instituídos pelo estatuto do 
Idoso. 
e) for casado, união estável, viúvo, divorciado, ou separado judicialmente, com o maior 
número de dependentes, obedecida à seqüência da inserção. 
 
 § 5º - Tratando-se de pontuação a ser consignada como Prova de Títulos, se 
inseridas  no Edital do Concurso, a Comissão selecionará àquelas que atendam as 
exigências do Edital e que com  elas guardem relação, atribuindo a valorização a cada 
título apresentado nos termos do Anexo I    da  presente regulamentação, rejeitando 
àqueles que não se enquadrem nos termos editados e regulamentados. 
    
§ 6º - As certidões e demais documentos a serem entregues para apuração e  
contagem de pontos como prova de títulos serão recebidas após   a divulgação do  
primeiro  resultado parcial, no prazo previsto no edital,se o candidato houver obtido a 
pontuação mínima de acertos na prova objetiva elimina- tória, exigíveis no Edital do 
Concurso e deverão ser correspondentes às atribuições, função e cargo para o qual se 
inscrever; 

§ 7º Os pontos de títulos estabelecidos no Anexo I deste Decreto, poderão ser  
acrescentados ao resultado parcial de “Pontos de Provas” se o candidato houver 
alcançado 50% (cinqüenta por cento)  ou mais de acertos nas provas objetivas 
escritas eliminatórias e a soma corresponderá ao segundo resultado classificatório ou,  
se editado,  aplicados para efetivação de desempate no resultado de provas objetivas  
eliminatórias; 

§  8º - A prova de títulos, que não poderá ultrapassar dez pontos, far-se-á conforme 
inserido no anexo I do presente Decreto, abrangendo a todos os cargos concursáveis. 

§ 9º -  Os servidores estáveis que não obtiverem aprovação serão mantidos em 
quadro paralelo, com extinção pela vacância. 

§ 11 - A admissão  nos cargos  públicos municipais  estará condicionada à 
comprovação da habilitação exigida para exercício do cargo pleiteado; 

§ 12 - O candidato deverá  registrar  todos  os  dados solicitados no formulário de 
inscrição, efetivado via Internet, emitindo o boleto bancário para quitação junto a 
entidades bancárias. O mesmo procedimento deverá ser adotado quando a inscrição 
se efetivar presencialmente, junto ao responsável, no setor da Câmara Municipal, 
destinado ao atendimento. 

§ 13 - A posse de candidato convocado e nomeado fica condicionada a entrega dos 
seguintes documentos: 

a) certidão de nascimento ou de casamento; 

b) título de eleitor e comprovante de quitação com a justiça eleitoral; 
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c) certificado de reservista, se do sexo masculino; 

d) laudo médico fornecido pela junta médica designada pela Câmara Municipal, 
atestando encontrar-se em pleno gozo de saúde física e mental e apto a desempenhar 
as funções do cargo para o qual foi nomeado;e) cédula de identidade; 

f) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita 
Federal; 

g) prova de habilitação profissional e de inscrição definitiva no órgão fiscalizador da 
profissão que irá exercer, se for o caso; 

h) comprovação por documento oficial ou de credibilidade a juízo da Secretaria 
Municipal de Administração, de que preenche os demais requisitos do anexo I do 
Edital. 

i) prova da escolaridade exigida pelo edital; 

j) comprovação exigida para o exercício do cargo; 

l) registro PIS/PASEP se servidor ou ex-servidor público ou privado; 

m) estar em gozo dos direitos políticos; 

n) se portador de deficiência, comprová-la;  

o) outras exigidas por lei. 

 
Art. 5º - As normas relativas aos candidatos portadores de deficiência física serão 
disciplinadas no Edital de cada concurso Público, específico para tal finalidade em  
acatamento  compulsório  à legislação Federal pertinente em vigor, podendo ser 
complementada por Decreto do Legislativo específico a tal fim; 

Art. 6º - Não serão considerados vagos os cargos ocupados por servidor estável que 
passar a ocupar quadro efetivo, com direito às vantagens do quadro de servidores; 

 
Art.7º - As nomeações serão feitas de acordo com a necessidade, a conveniência, a 
disponibilidade financeira e orçamentária da Câmara, e guardarão absoluto respeito à 
Lei de Responsabilidade Fiscal e a ordem de classificação dos candidatos, gerando a 
aprovação e a classificação em concurso mera expectativa de direito. 

§1º - A existência de contrato por prazo determinado, firmado entre o Município e 
terceiros, cujas funções e atribuições se refiram e coincidam com cargos concursáveis 
previstos em Edital e a cargo porventura existente, perderá a sua vigência no 
momento da posse de candidato aprovado e classificado para exercer as funções do 
cargo ocupado por contrato. 
 
 
 
§ 2º - São condições básicas para posterior investidura no cargo: 
a) ser brasileiro nato ou naturalizado (art. 12, § 1º da CF); se de nacionalidade 
portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos (art. 13 do Decreto nº 
70.436, de 18 abril de 1972); 
b) ter dezoito anos na data da posse no cargo concursado, ou ser legalmente 
emancipado; 
c) estar em dia com as obrigações da legislação eleitoral e do serviço militar; 
d) haver votado nas últimas eleições realizadas ou ter justificado a ausência; 
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e) não ter sido exonerado do serviço público através de processo administrativo ou 
judicial; 
f) possuir a habilitação exigida para o exercício do cargo a que se candidatar; 
g) possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) , PIS e/ou PASEP.  
§ 3º - A designação do local de trabalho é ato discricionário da Administração. 

Art. 8º - A Administração da Câmara providenciará a publicação de extrato do Edital 
convocatório do concurso público, que  será feita na   Imprensa Oficial do Estado, e na 
sua totalidade, em jornal de circulação com abrangência  regional e jornal 
especializado em concursos públicos, na data de início da realização   das inscrições, 
devendo ainda ser utilizados  outros meios de  comunicação  e divulgação no sentido 
de dar a maior publicidade ao pleito concursal, conforme estabelecido no Art. 37 da 
CF/88 e EC/19/98; 

Art. 9º - Editais de concursos públicos a serem realizados pela Câmara Municipal de 
Bonito de Minas-MG. comportarão recursos pelos candidatos, sem efeito suspensivo, 
formulados por ofício devidamente fundamentado, no prazo contido no Anexo I - 
Cronograma, contados da publicação das decisões da Comissão de Concursos Públicos 
Municipais em cada fase do certame ou conforme inseridos e estabelecidos em Editais; 
§ 1º: Caberão recursos nas seguintes hipóteses: 

a) existência de erro na elaboração de questão de prova objetiva, desde que devidamente 
registrado pelo candidato em folha de ocorrências que se encontrará à sua disposição no 
local e momento de realização da prova, ou conforme dispuser o Edital do Concurso Público 
para o qual se inscreva o candidato; 

b)  existência de erro na classificação final dos candidatos; 

§ 2º - O prazo a que se refere o caput deste artigo e demais citações editadas, é 
preclusivo, contínuo e comum a todos os candidatos. 

Art. 10 – As limitações de idade, bem como os requisitos exigidos para cada cargo em 
particular, serão estabelecidas em Editais, em função da natureza dos membros e das 
disposições legais e regulamentares que disciplinam o assunto. 

Art. 11 - Todo o processo concursal, inclusive legislação e atos normativos alusivos ao 
pleito serão remetidos pela Administração Municipal de Bonito de Minas- MG., contra-
recibo, a Promotoria de Justiça da Comarca, no decorrer de suas emissões,no sentido 
de possibilitar o conhecimento, a fiscalização e a instrução probatória em eventuais 
pleitos às instâncias judiciais. 

Art. 12 - A existência de diretrizes emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, através de “Instruções Normativas”, deverão ser, cumpridas nos termos 
instruídos.   

Art. 13 - Não se abrirá qualquer exceção quanto a possibilidade de que as  provas 
objetivas eliminatórias se dêem em locais, horários e datas divergentes das contidas 
em Editais de Concursos Públicos. 
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 15 - Este Regulamento, baixado por Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.  
 

Câmara Municipal de Bonito de Minas - MG, em 07/05/2012  
 

Antônio Pereira de Souza   
Presidente da Câmara 
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“ANEXO I - DECRETO Nº 01, de 07/05/2012 

  

Títulos Admitidos para Efeito de Pontuação 

 

Títulos, formação e cursos que 
possibilitam concessão de pontos, se 
relativos ao cargo e à área inscrita 

Candidatos concorrentes a 
cargos  com exigência da 
escolaridade de: 

Pontuação Máxima a ser 
Concedida = 10 (dez) - Pontos não 
Cumulativos por Escolaridade, 
aplicável nos termos do Edital de 
cada concurso público.  

a) – Doutorado Formação Nível 

 Superior 

05 (cinco) pontos por comprovação 
de defesa de tese de doutorado na 
mesma área de conhecimento do 
cargo pleiteado. 

b) – Mestrado Formação Nível 

 Superior 

04 (quatro) pontos por 
comprovação de defesa de 
dissertação de mestrado na 
mesma área de conhecimento do 
cargo pleiteado. 

c) Pós-Graduado Formação Nível 

 Superior 

03 (três) pontos por comprovação 
de conclusão e aprovação em 
curso de pós-graduação na mesma 
área de conhecimento do cargo 
pleiteado. 

      
         

Câmara Municipal de Bonito de Minas – MG, em 07/05/2012 
 
 

Antônio Pereira de Souza 
Presidente da Câmara 
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ANEXO VII DO EDITAL 
 
 
CÂMARA DO MUNICÍPIO DE BONITO DE MINAS- MINAS GERAIS –   
EDITAL Nº. 01/2012  – REQUERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO 
 
Nome completo do requerente 
 
Carteira de identidade    C.P.F. 
_____________________________________________________________________ 
Endereço completo 
_____________________________________________________________________ 
Telefone Contato - Celular - Email  -   
 
O candidato acima qualificado, tendo em vista o disposto na Lei Estadual nº. 
13.392/99 requer isenção de pagamento da Taxa de Inscrição ao Concurso Público 
para provimento de cargos vagos da Câmara Municipal de Bonito de Minas -MG.  
 
Declara que está ciente e que preenche os requisitos do Edital 001/2012 . 
 
CÓPIAS DE DOCUMENTOS APRESENTADOS:  
  
( ) Comprovante de inscrição no CadÚnico e declaração  
( ) CPTS   
( ) RG do requerente   
( ) CPF do requerente   
 
Nestes termos, pede deferimento. 
_____________________________, ______ de ____________________de 2012 
Cidade Data 
__________________________________________________________________ 
Assinatura do requerente ou de seu procurador devidamente credenciado 
__________________________________________________________________ 
Nome do Procurador 
 
De Acordo: ________________________________________________________ 
CESA – Comissão Especial de Fiscalização, coordenação e Supervisão Concurso  
 
De Acordo: ________________________________________________________ 
Impellizzieri Assessoria e Consultoria S/C LTDA. Empresa Licitada. 
 
 
 

 
Antônio Pereira de Souza 

Presidente da Câmara 
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ANEXO VIII – EDITAL – 
 

CRONOGRAMA DE DATAS DO CONCURSO PÚBLICO 
 
 
 

DATA ATIVIDADES HORÁRIO LOCAL 
 

25/07/12 
A 

23/08/12 
 

PERÍODO DE  
 

INSCRIÇÕES  
 
 

8 :00 às 
11:00 

13:00 às 
17:00 

Via Internet, site www.impellizzieri.com.br  e 
nos endereços:- Praça Bom Jesus nº 75 A  - 
Bairro  Centro - BONITO DE MINAS-MG-..- 
CEP 39.490.000- (38) 3625.6198. 

 
 
 

26/07/12  
A 

27/07/12 
 

Prazos para a solicitação de 
isenção de taxa -  item 2. e seus 
subitens do Edital 
                      e 
inscrição   e  entrega da 
documentação  necessária para 
os candidatos portadores de 
deficiência -  

 
 
 
 

8:00 às 11:00 
13:00 às 

17:00 

Via postal, com endereçado à Av. Raja 
Gabaglia, 1011 conjunto 110 – Bairro 
Luxemburgo Belo Horizonte/MG.  - CEP: 
30.380.403,, ou nos endereços:- Praça Bom 
Jesus nº 75 A  -, Bairro  Centro - BONITO 
DE MINAS-MG-CEP 39.490.000- (38) 
3625.6198-   A apuração da tempestividade 
se dará pela data da postagem.  

 
30/07/12 

Divulgação da relação dos 
pedidos de isenção de taxas 
deferidos e indeferidos. 

 
Após às 
17 horas  

 No site: www.impellizzieri.com.br 
 Sede da Câmara Municipal BONITO DE 
MINAS-MG - Praça Bom Jesus, 75 A - CEP 
39.490.000 - Bonito de Minas - MG.  

 
30/07/12 

Divulgação da relação dos  
candidatos portadores de 
deficiência 

 
Após às  

17:00 
 horas  

 No site: www.impellizzieri.com.br 
 Sede da Câmara Municipal BONITO DE 
MINAS-MG - Praça Bom Jesus, 75 A - CEP 
39.490.000 - Bonito de Minas - MG. 

 
30/07/12 

 
Divulgação da relação de 

inscritos 

Após às 
17: 00 
 horas 

 No site www.impellizzieri.com.br 
 Sede da Câmara Municipal - Praça Bom 
Jesus, 75 A - CEP 39.490.000 - Bonito de 
Minas - MG.  

 
 
 

01 e 02/ 
 

08/12 

Prazos para recursos:  
1- inscrições indeferidas 
e pedidos de isenção de 
Taxas de inscrição;      E    O 
2 – recurso contra o resultado da 
avaliação dos laudos  médicos 
de inscrições como portadores 
de deficiência, ocorrera por 
ocasião da convocação para 
nomeação, cabendo recurso 
contra decisão 

 
 
 
 

07:00 às 
13:00 

 
Via postal, para a Av. Raja Gabaglia, 1011 
conjunto 110 – Bairro Luxemburgo Belo 
Horizonte/MG. - CEP: 30.380.403,, ou nos 
endereços:- Praça Bom Jesus, 75 A - CEP 
39.490.000 - Bonito de Minas - MG.  
     Fones  38.3625.6198. A verificação da 
data da postagem se dará para 
comprovação da  remessa no prazo editado.  

 
10/08/12 

 
Divulgação das decisões dos 

recursos 

 
Após às 
17 horas 

No site: www.impellizzieri.com.br 
 Sede da Câmara Municipal - Praça Bom 
Jesus, 75 A - CEP 39.490.000 - Bonito de 
Minas - MG. 

DATA ATIVIDADES HORÁRIO LOCAL 
   As provas objetivas eliminatórias e 
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29/09/12 

 
 

Realização das provas objetivas 
do Concurso Público  

 
Início 

09:00 horas 
 

classificatórias se realizarão na cidade de 
Bonito de Minas/ MG.,   podendo se dar em 
01, 02 ou mais turnos e dias acaso 
necessários, a serem publicados e 
divulgados nos sites  da Câmara Municipal, 
da Impellizzieri Assessoria e Consultoria S/A 
Ltda., jornal de circulação mínimo regional e 
quadros de avisos da Câmara Municipal. 

 
10/10/12 

Divulgação das folhas de 
respostas e provas objetivas 

 
Após às 
17 horas 

No  site www.impellizzieri.com.br  
e Câmara Municipal Bonito de Minas/ MG - 

11 e  12 
10 / 12 

Prazo para recurso sobre as 
folhas de respostas e questões 

de provas objetivas 

8:00 às 11:00 
13:00 às 

17:00 

Nos locais de inscrições presenciais ou via 
postal com a  comprovação do tempo hábil  
pela data de expedição postal. 

 
29/10/12 

Divulgação dos julgamentos 
recursos folhas de respostas 

questões de provas 

8 :00 às 
11:00 

13:00 às 
17:00 

No site: www.impellizzieri.com.br  e 
Câmara Municipal de Bonito de Minas -MG. 

12/11/12 Divulgação do resultado parcial Após às 
17 horas 

No site: www.impellizzieri.com.br  e 
Câmara Municipal de Bonito de Minas -MG. 

13 e 14 
11/12 

Prazo recurso contra resultado 
parcial 

08:00 às 
11:00 13:00 

às 17:00 

No site: www.impellizzieri.com.br e Câmara 
Municipal Bonito de Minas/ MG 

13 e 14 
11/12 

 
Apresentação dos títulos 

08:00 às 
11:00 13:00 

às 17:00 

Protocolo da Câmara Municipal de Bonito de 
Minas -MG., com cópia dos títulos,       para 
recibo 

15 e 16 
11/12 

Divulgação do resultado final Após às 
17 horas 

No site: www.impellizzieri.com.br  e 
Câmara Municipal de Bonito de Minas -MG. 

19 e 20 
11/12 

Prazo recurso c/ pontuação de 
títulos 

08:00 às 
11:00 13:00 

às 17:00 

No site www.impellizzieri.com.br e Câmara 
Municipal Bonito de Minas/ MG 

 
23/11/12 

Divulgação do julgamento dos 
recursos sobre a apresentação 

de títulos 

Após às 
17 horas 

No site www.impellizzieri.com.br  e 
Câmara Municipal de Bonito de Minas -MG. 

 
30/11/12 

 
H O M O L O G A Ç Ã O 

 

 
x-x-x-x-x-x 

DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO, 
PUBLICAÇÃO IMPRENSA LOCAL E SEDE 
CÂMARA MUNICIPAL BONITO DE MINAS-
MG- E EM SEU SITE. 

OBSERVAÇÕES: Este cronograma poderá sofrer alterações de acordo com a 
conveniência do bom andamento do Processo Concursal, do número de inscritos, ou 
de situações outras devidamente justificadas. 

 
Bonito de Minas-MG, em 07 de maio de 2012. 

 
Antônio Pereira de Souza  

Presidente da Câmara 


