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EDITAL DE CONCURSO Nº. 001/2011 

ERRATA Nº. 001/2011 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA, por intermédio do INSTITUTO RONDÔNIA DE PESQUISA 
E ESTATÍSTICA, Reg. CRA/RO 379 RP, retifica o edital de Concurso Nº. 001/2011, acrescentando cargos a serem disputados 
nos seguintes termos: 
 
No Anexo I do Edital de Concurso Público nº. 001/2011 da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia acrescenta-se o 
cargo de Advogado, passando a tabela de cargos ter a seguinte redação: 

 
ANEXO I – TABELA DE CARGO, REMUNERAÇÃO, CARGA HORÁRIA, VAGA E REQUISITO 

LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
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A1-NS-47 70 - ADVOGADO  R$ 3.817,35 40 - 02 Bacharel em Direito, devidamente 
registrado em órgão de classe respectivo. 

 
 
Acrescenta-se ao Anexo II as Atribuições do Cargo e ao Anexo III o respectivo Conteúdo Programático: 

 
ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 
ADVOGADO: Representar o Município em qualquer instância judicial, atuando nos feitos em que o mesmo seja autor ou réu, 
assistente, oponente ou simplesmente interessado; Participar de inquéritos administrativos e dar orientação na realização dos 
mesmos; Efetuar cobrança judicial da dívida ativa; Emitir, por escrito, os pareceres que lhes forem solicitados, fazendo os 
estudos necessários de alta indagação, nos campos da doutrina, legislação e jurisprudência, de forma a apresentar um 
pronunciamento devidamente fundamentado e jurídico; Responder as consultas sobre interpretações de textos legislativos que 
interessam ao serviço público municipal; Estudar assuntos de direito, de ordem geral e específica, de modo a habilitar o 
Município a solucionar problemas administrativos; Estudar, redigir e minutar termos de compromissos, de responsabilidade, 
contratos de concessão, locação, comodato, loteamentos, convênios, contratos, atos que se fizerem necessários à legislação 
municipal; Estudar, redigir e minutar desapropriações, doações em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, 
doações, transferência de domínio e outros títulos; Elaborar ante-projetos de lei e decretos; Proceder ao exame de documentos 
necessários à formalização dos atos administrativos que versem sobre assuntos jurídicos; Executar outras tarefas correlatas de 
interesse da administração e da Prefeitura Municipal mediante designação superior; Assessorar juridicamente o Chefe do 
Executivo Municipal, os Secretários Municipais em assuntos de interesse do Poder Público Municipal, bem como os servidores 
de uma forma em geral, quando por determinação de seus superiores hierárquicos. 

 
 

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
NÍVEL SUPERIOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual.  Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego 
das classes de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do período. Pontuação. Concordância nominal e 
verbal. Regência nominal e verbal. Significação das palavras. Redação de correspondências oficiais. 
 
 
ADVOGADO: DIREITO CONSTITUCIONAL. Constituição: conceito, objeto e classificações. Supremacia da Constituição. 
Aplicabilidade das normas constitucionais. Interpretação das normas constitucionais. Dos princípios fundamentais. Dos direitos e 
garantias fundamentais. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Dos direitos políticos. Dos partidos políticos. Da organização do 
Estado. Da organização políticoadministrativa. Da união.  Dos estados federados. Dos Municípios. Da intervenção do Estado no 
Município. Da administração pública. Disposições gerais. Dos servidores públicos. Da organização dos poderes no Estado. Do poder 
legislativo. Do processo legislativo. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Tribunal de Contas da União. Do Poder 
Executivo. Atribuições e responsabilidades do presidente da República. Do Poder Judiciário. Disposições gerais. Dos tribunais 
superiores. Do Supremo Tribunal Federal. Dos tribunais e juízes eleitorais. Das funções essenciais à justiça. Do Ministério Público e da 
defensoria. Do controle da constitucionalidade: Sistemas. Ação declaratória de constitucionalidade e ação direita de 
inconstitucionalidade. O controle de constitucionalidade das leis municipais. Do sistema tributário nacional. Dos princípios gerais. Das 
limitações do poder de tributar.  Dos impostos da União, dos Estados e dos Municípios. Da repartição das receitas tributárias. 
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Relações entre os Poderes Executivo e Legislativo na atual Constituição. Mandado de injunção e inconstitucionalidade por omissão.  
Exame in abstractu da constitucionalidade de proposições legislativas: pressupostos constitucionais, legais e regimentais para sua 
tramitação. DIREITO ADMINISTRATIVO. Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação.  
Anulação e revogação. Prescrição. Improbidade administrativa.  Lei n.° 8.429/92. Controle da administração pública. Controles 
administrativo, legislativo e 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. Agentes administrativos. Investidura e exercício da função pública. Direitos e deveres 
dos servidores públicos: regimes jurídicos. Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. Poderes da 
administração. Poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. O poder de polícia: conceito, finalidade e 
condições de validade. Princípios básicos da administração. Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e reparação 
do dano. Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder: sanções penais e civis. Serviços públicos. Conceito, classificação, 
regulamentação, formas e competência de prestação. Concessão e autorização dos serviços públicos. Organização administrativa: 
noções gerais. Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. Agências reguladoras. Processo Administrativo: 
DIREITO CIVIL. Lei: vigência; aplicação da lei no tempo e no espaço; integração e interpretação. Lei de introdução ao Código Civil. 
Das pessoas naturais e jurídicas: Personalidade; Capacidade; direitos de personalidade. Domicílio civil. Dos bens (classificação 
adotada pelo Código Civil). Fatos e atos jurídicos (modalidades, validade e defeitos). Dos atos ilícitos. Dos prazos de prescrição e 
decadência. Do direito de família: das relações de parentesco. Contratos: disposições gerais e espécies (compra e venda, locação de 
coisas, comodato, prestação de serviço, seguro). Da responsabilidade civil: noções gerais. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  Da 
jurisdição: conceito; modalidades; poderes; princípios e órgãos. Da ação: conceito; natureza jurídica; Condições; classificação. 
Competência: conceito; competência territorial, objetiva e funcional; modificação e conflito; conexão e continência. Processo e 
procedimento. Natureza e princípios; formação; suspensão e extinção. Pressupostos processuais; tipos de procedimento. Prazos 
processuais: disposições gerais, contagem, preclusão, prescrição, das penalidades (pelo descumprimento). Sujeitos do processo: das 
partes e dos procuradores; do Juiz; do Ministério Público, dos serventuários da justiça, do oficial de justiça: funções, deveres e 
responsabilidades. Do intercâmbio processual: da citação, da intimação e da notificação (conceito, forma, requisitos e espécies). Das 
cartas: precatória, de ordem e rogatória. Capacidade processual. Suspeição e impedimento. Das nulidades. Da competência interna: 
territorial, funcional e em razão da matéria. Das modificações da competência. Das provas: noções fundamentais e espécies. 
Testemunhas e peritos: incapacidade, impedimento e suspeição. Procedimento ordinário: petição inicial, resposta do réu, revelia, 
providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo. Dos despachos, das decisões e das sentenças: conceitos e 
requisitos. Da coisa julgada: conceito; limites objetivos e subjetivos; coisa julgada formal e coisa julgada material. Do mandado de 
segurança, individual e coletivo. Da ação civil pública e ação popular. Dos recursos: noções fundamentais, fundamentos e 
pressupostos de admissibilidade, do agravo de instrumento e dos embargos de declaração. Execução Fiscal: da execução de multa 
eleitoral, competência, procedimento. DIREITO PENAL. Da aplicação da Lei Penal: princípios da legalidade e da anterioridade; a lei 
penal no tempo e no espaço; o fato típico e seus elementos; relação de causalidade; culpabilidade; superveniência de causa 
independente. Dos crimes contra a fé pública. 8 Crimes contra a Administração Pública. Crimes de imprensa. Crimes de abuso de 
autoridade (Lei n.º 4.898/65). Crimes contra as finanças públicas (Lei n.º 10.028/2000 que alterou o Código Penal). Dos Juizados 
Especiais Criminais (Lei n.º 9.099/95 e Lei n.º 10.259/2001). Do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos 
funcionários públicos. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  Administração pública: do modelo racional legal ao paradigma pós-
burocrático. Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público. Convergências e diferenças entre a gestão 
pública e a gestão privada. Excelência nos serviços públicos. 5 Gestão de resultados na produção de serviços públicos. O paradigma 
do cliente na gestão pública. 
 
 

Campo Novo de Rondônia, 25 de Outubro de 2011. 
 
 

 
 

MARCOS ROBERTO DE MEDEIROS MARTINS 
Prefeito Municipal 

 
 


