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ANEXO II 

 
MODELO DE REQUERIMENTO DE VAGA PARA CANDIDATO PORTADOR DE 

DEFICIÊNCIA 
 

 
O(A) candidato(a) ____________________________, CPF n.° 
________________, candidato(a) ao Concurso para preenchimento de vagas no 
cargo _______________________________________, regido pelo Edital n.° 
001/2012 do Concurso para o quadro de pessoal da CÂMARA MUNICIPAL DE 
AMÉRICO BRASILIENSE, vem requerer vaga especial como PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA.  
 
Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a 
respectiva Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados: 
 
Tipo de deficiência de que é portador: ________________________________. 
Código correspondente da (CID): ____________________________________. 
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: _______________________. 
 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: marcar com X no quadrículo, caso 
necessite de Prova Especial ou não. 
Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário. 
 
(     ) NÃO NECESSITA de PROVA ESPECIAL e/ou de TRATAMENTO 
ESPECIAL. 
(    ) NECESSITA de PROVA e/ou de CUIDADO ESPECIAL. ________________. 
 
OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de 
acuidade visual passíveis de correção simples, tais como miopia, astigmatismo, 
estrabismo e congêneres. 
 
Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa 
concordância em relação ao enquadramento de sua situação, nos termos do 
Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da 
União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que concerne ao conteúdo 
do item 3 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de 
não-homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia médica. 
 
 
 
___________________________                      
_______________________________ 
             Local e data                                                           Assinatura do candidato 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO 
ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS À COMISSÃO ESPECIAL DE 

CONCURSO. 
 

O(A) candidato(a) __________________________________________, CPF n.° 
_______________, candidato(a) ao Concurso para preenchimento de vagas no 
cargo ____________________, regido pelo Edital n.° 001/2012 do Concurso para 
o quadro de pessoal da CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, 
vem solicitar tratamento especial para realização das provas conforme segue: 
 

( ) Outras ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________ 
 
Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa 
concordância em relação ao enquadramento de sua situação de tratamento 
especial, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-
homologação de sua situação, por ocasião da realização em caráter especial. 
 
 
___________________________                      
_______________________________ 
             Local e data                                                           Assinatura do candidato 
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ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
CARGO:  
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Análise e compreensão de textos: informações explícitas e implícitas. Divisão silábica. Noções Gerais básicas sobre 
plural, sinônimos, numerais, sinais de pontuação, antônimos, adjetivos. 
 
MATEMÁTICA 
Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão. Problemas envolvendo as quatro operações. Regra de Três Simples. 
Porcentagem.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Medida Provisória n° 2.200-2/2001 – Instituição de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ARTIGOS 1 a 10. Lei Federal nº 
12.682, de 09 de Julho de 2012: que “dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios 
eletromagnéticos”  Resoluções n° 5, 7 e 8 do CONARQ – Conselho Nacional de Arquivo. Código de Processo Civil: Seção 
V - Da Prova Documental - Subseção I  -  Da Força Probante dos Documentos. Código Civil: Título V da Prova. Lei Federal 
nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991: que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 
providências em seus artigos abaixo descritos: Capítulos I e II. Lei Federal nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011 que 
regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da 
Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências: CAPITULOS I, II e VI. REGIMENTO 
INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 - (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis do Estado). Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

 
 

NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO 

 
COMUM A TODOS OS CARGOS 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Compreensão e interpretação de textos. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Classes de palavras e 
suas flexões. Processo de formação de palavras. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes átonos. Emprego dos sinais de 
pontuação. 
 
MATEMÁTICA 
Equações do 1º e 2º graus; Sistemas de equações do 1º e 2º graus; Números e grandezas proporcionais, razões e 
proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante; 
Conjuntos de Números Reais e Conjunto de Números Racionais; Problemas envolvendo os itens do programa.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Medida Provisória n° 2.200-2/2001 – Instituição de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ARTIGOS 1 a 10. Lei Federal nº 
12.682, de 09 de Julho de 2012: que “dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios 
eletromagnéticos”  Resoluções n° 5, 7 e 8 do CONARQ – Conselho Nacional de Arquivo. Código de Processo Civil: Seção 
V - Da Prova Documental - Subseção I  -  Da Força Probante dos Documentos. Código Civil: Título V da Prova. Lei Federal 
nº 8.159, de 08 de Janeiro de 1991: que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 
providências em seus artigos abaixo descritos: Capítulos I e II. Lei Federal nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011 que 
regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da 
Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências: CAPITULOS I, II e VI. REGIMENTO 
INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE. Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 - (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis do Estado). Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
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ANEXO VI 
 

FORMULÁRIO PADRONIZADO PARA REQUERIMENTO DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO RELATIVO À PROVA OBJETIVA. 

 

 
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICO 

BRASILIENSE 

 

 
CAPA DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
I. ILMO. SR (a). PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO 

 
Eu, ____________________________, candidato(a) inscrito(a) no Concurso Público supracitada 
inscrição n

o
 _________, solicito em relação à Prova Objetiva correspondente ao cargo  

______________________ , de minha opção, o seguinte: 
 
 
(     )  Revisão da resposta constante do Gabarito Oficial Preliminar para a(s) questão(es) 

assinalada(s) abaixo: 
 

 

Questões Disciplina 

  

  

  

  

 
 
 

 
As razões que justificam meu pleito encontram-se fundamentadas no formulário de recurso, em 
anexo. 
 
 
 
______________________________          _________________________________________ 

Local e data      Assinatura do(a) candidato(a) 
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COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AMÉRCIO BRASILIENSE 
 

Folha I do FORMULÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - REVISÃO 

(Use uma folha para cada questão) 

 

 Cargo de opção do Candidato (a): ____________________________ 

 Número de Inscrição do Candidato (a): ________________________ 

 Modalidade do Recurso: Revisão de resposta do gabarito oficial 
Preliminar 

 Nº do Gabarito da Prova: _______                Questão: _______  

  Resposta do Gabarito: _______               Resposta do Candidato: ______ 

 

 

Justificativa Fundamentada do (a) Candidato (a) 

(Use folhas suplementares, se necessário) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AMÉRCIO BRASILIENSE 

 

Folha II do FORMULÁRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO 

(Use uma folha para cada questão) 

 

1. Cargo de opção do (a) Candidato (a): 
_________________________________ 

2. Número de Inscrição do (a) Candidato (a): 
______________________________ 

3. Modalidade do Recurso: Anulação de Questão 

  Nº do Gabarito da Prova: ______ Questão: ______ Resposta do Gabarito: 

_____ 

 

Justificativa Fundamentada do (a) Candidato (a) 

(Use folhas suplementares, se necessário) 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

__ 
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ANEXO VII 

 
As Provas serão aplicadas no dia 16 de dezembro de 2012 no turno da manhã, 
atendendo o Quadro previsto abaixo: 

 

PROVA Manhã (09:00 h) 

CARGOS 
 

Todos os Cargos 

 
 

 
 
 

Poderá a comissão, conforme a necessidade e conveniência administrativa, 
mudar os dias e os horários de aplicação das provas. 
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ANEXO VIII 
 

Descrição dos Cargos 
 

CARGO DESCRIÇÃO 

Assistente Legislativo 

Preparar a matéria lida no Expediente das Sessões para 
os devidos encaminhamentos; Verificar a assinatura 
dos vereadores nos livros de Sessões; Providenciar o 
resumo das matérias recebidas do Executivo Municipal 
e de Diversos, para leitura nas Sessões; Atender aos 
vereadores, providenciando junto aos setores 
competentes a respeito de suas solicitações; Minutar 
certidões requeridas por terceiros, após autorização da 
Presidência e da Direção da Câmara; Minutar atos, 
portarias e regulamentos solicitados; Elaborar e 
datilografar ofícios, cartas e proposições em geral, 
inclusive as relativas a remessa do Expediente Plenário; 
Elaborar trabalhos legislativos referentes a 
requerimentos, pedidos de informações e indicações; 
Restaurar proposições, quando determinado pelo 
Presidente da Câmara, comunicando essa providência 
às demais dependências interessadas; Arquivo de 
correspondências encaminhadas ao Executivo e 
Diversos; Elaborar ofícios; Manter as correspondências 
de Vereadores à disposição em local próprio destinado 
a esta finalidade; Arquivo de correspondência recebida 
do Executivo e Diversos; Manter arquivo provisório das 
proposições, papéis e processos que aguardem 
informações; Prestar informações sobre o andamento 
de proposições, papéis e processos; Protocolo Geral; 
Protocolo de Trabalhos de Vereadores; Arquivar 
trabalhos dos senhores vereadores; Providenciar 
entrega de correspondências; Fornecer cópias de 
documentos quando autorizado pela Presidência e/ou 
pelo Diretor da Câmara. Secretariar as reuniões das 
comissões permanentes com a elaboração das 
respectivas atas e pareceres; Secretariar as reuniões 
das comissões temporárias, quando designado; 
Comparecer às sessões da Câmara quando sua 
presença for requisitada pela Presidência e/ou direção; 
Outras tarefas correlatas. 

 

Assistente Contábil 

Atribuições: Registrar as operações de Contabilidade da 
Câmara Municipal relativas às contas do patrimônio, do 
orçamento e da gestão financeira, elaborando os 
respectivos balancetes e balanço anual; Instruir os 
processos referentes às despesas da Câmara Municipal; 
Emitir notas de empenho e respectivas anulações; 
Manter sob sua guarda os livros contábeis e fichas de 
lançamentos; auxiliar a chefia no exame e instrução de 
processos relativos a: 
a) registro, distribuição e redistribuição de créditos 
orçamentários e adicionais; 
b) contratos, ajustes, acordos e outros instrumentos de 
que resultem despesas para o Legislativo, assim como 
os de levantamento de respectivas cauções; 
c) ordens de pagamento; 
d) liquidação de despesas de dívidas relacionadas e de 
"restos a pagar"; 
e) requisições de adiantamento 
Auxiliar a chefia: nas requisições dos duodécimos 
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pertencentes ao Legislativo, submetendo-as à 
consideração da Presidência da Câmara; Escriturar, nas 
fichas próprias, os créditos orçamentários e adicionais, 
bem como sua movimentação; Anotar nas contas-
correntes, a responsabilidade de funcionários e 
vereadores por adiantamentos registrados; dar baixa 
na responsabilidade e representar, tempestivamente, 
sobre as comprovações não encaminhadas ao setor; 
Coligir e sistematizar elementos para o relatório das 
contas da Câmara Municipal; Examinar os documentos 
comprobatórios relativos às despesas da Câmara 
Municipal; Auxiliar a chefia na elaboração  da proposta 
orçamentária do Legislativo, assim como o expediente 
relativo à abertura de créditos adicionais, submetendo-
os à consideração da Presidência da Câmara; auxiliar  
no controle interno da execução orçamentária durante 
o exercício, representando à chefia, com antecedência 
devida, a insuficiência das dotações; Sugerir as 
transferências de recursos orçamentários, bem como 
as suplementações necessárias, durante o exercício 
financeiro; Prestar informações e esclarecimentos às 
demais seções, pelas vias competentes, quando 
solicitado; Zelar no sentido de que a prestação de 
contas anual da Câmara Municipal seja encaminhada, 
dentro do prazo legal, ao Tribunal de Contas do Estado; 
Atender aos funcionários do Tribunal de Contas do 
Estado, quando em diligências junto à repartição e 
demais verificações "in loco"; auxiliar a chefia na 
regular entrega dos balancetes mensais ao Tribunal de 
Contas do Estado; Manter e conservar todo o arquivo 
financeiro da Câmara, compreendendo os processos de 
pagamento, orçamentos, balancetes mensais, balanço 
anual, livros e demais documentos pertinentes à sua 
competência; auxiliar a chefia na instrução dos 
processos licitatórios com as informações referentes à 
disponibilidade de verbas; auxiliar na chefia à  instruir 
os projetos da Câmara que necessitem de informações 
referentes a impacto orçamentário, diretrizes 
orçamentárias e outros similares; Comparecer às 
sessões da Câmara quando sua presença for 
requisitada pela Presidência e/ou pela Direção; Outras 
atribuições correlatas. 

 

Assistente de Pessoal 

Elaboração das Folhas de Pagamentos de Funcionários 
e Vereadores; Conhecimento de todas as disposições 
da CLT; Mediante determinação do diretor da Câmara, 
organizar a escala de férias de todos os funcionários; 
Coordenar a designação de pessoal para os serviços 
extraordinários; Registro de Leis, Resoluções e de toda 
legislação referente a pessoal; Organização e arquivo 
dos prontuários pessoais de todos os funcionários e 
vereadores; Conhecimento da legislação relativa aos 
subsídios dos vereadores; Conhecimento da Lei 
Previdenciária aplicável aos servidores públicos; 
Controlar a emissão de ticket refeição aos funcionários, 
na forma da lei, providenciando quando necessário a 
sua aquisição; Fornecer todas as informações 
solicitadas pelo Presidente e Diretor da Câmara; 
Elaborar os holerites de pagamento dos funcionários e 
vereadores; Guardar absoluto sigilo sobre toda 
documentação relativa ao Departamento de Pessoal; 
Controlar a freqüência dos servidores; Controlar a 
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concessão de benefícios legalmente concedidos aos 
servidores; Comparecer às sessões da Câmara, quando 
sua presença for requisitada pela Presidência e/ou pela 
Direção; Outras atribuições correlatas. 

 

Motorista 

Dirige e conserva veículos automotores, da Câmara 

Municipal, manipulando os comandos de marchas e 

direção, conduzindo-o em trajeto determinado de 

acordo com as normas de trânsito e as instruções 

recebidas, para efetuar o transporte de vereadores,  

autoridades, materiais e outros. 
 

Atendente 

Atende e efetua ligações telefônicas, anotando recados 
ou prestando informações relativas aos serviços 
executados; recepciona as pessoas e as encaminha aos 
setores e departamentos competentes; anota recados e 
agenda compromissos para o Presidente. Vereadores e 
servidores da Câmara Municipal; outras atividades 
correlatas determinadas por seus superiores. 

 


