RERRATIFICAÇÃO Nº 2 DO EDITAL COMPLETO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

O MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA, Estado de São Paulo, faz saber e torna pública a RERRATIFICAÇÃO Nº 2 do
Edital Completo do Concurso Público nº 01/2019 conforme abaixo:
 No item 2.1 do Edital Completo em seu Quadro Demonstrativo, onde se lê:

01

Vencimentos
(R$)

Procurador Jurídico

C/H
Semanal

Cargos

Vagas

QUADRO DEMONSTRATIVO

20

6.236,00

Requisitos para
Preenchimento

Taxa de
Inscrição (R$)

Bacharel em Direito, com Registro na
OAB/SP, estar em gozo dos direitos
políticos, quites com o serviço militar,
bons antecedentes, prática forense na
área de direito público mínima de três
anos (comprovação se dará na forma
prevista em edital), para atuação na
prestação de serviços jurídicos em
administração pública, nas áreas:
administrativa, jurídica, tributária,
trabalhista e legislativa.

100,00

 Leia-se:

01

Vencimentos
(R$)

Procurador Jurídico

C/H
Semanal

Cargos

Vagas

QUADRO DEMONSTRATIVO

20

6.236,00

Requisitos para
Preenchimento

Taxa de
Inscrição (R$)

Bacharel em Direito, com Registro na
OAB e estar em gozo dos direitos
políticos, quites com o serviço militar,
se for o caso; bons antecedentes para
atuação no serviço público.

100,00

 No Anexo II do Edital Completo nas Atribuições de Funções, onde se lê:
PROCURADOR JURÍDICO
Atuação na prestação de serviços jurídicos em administração pública, nas áreas administrativa, jurídica, tributária,
trabalhista e legislativa; Assessorar o Prefeito e demais departamento nos assuntos ligados a problemas jurídicos;
defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município; elaborar pareceres sobre consultas formuladas
pelo Prefeito e pelos órgãos da Administração Pública Municipal, relativas a assuntos de natureza jurídico-administrativa
e fiscal; redigir projetos de lei quando de sua alçada, justificativas de veto, decretos, regulamentos, contratos e outros
documentos de natureza jurídica; participar de sindicância e processos administrativos disciplinares e dar-lhes orientação
jurídica conveniente; promover a cobrança judicial da dívida ativa e de quaisquer créditos do município, que não sejam
liquidados nos prazos legais e regulamentares; executar outras atividades correlatas.
Para a posse, aplica-se as disposições do enunciado da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça.
(A comprovação prática forense na área de direito público mínima de três anos para atuação na prestação de
serviços jurídicos em administração pública, nas áreas: administrativa, jurídica, tributária, trabalhista e legislativa
se dará da seguinte forma: I - o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual
mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado (Lei nº 8.906, 4 de julho de 1994, art. 1º) em causas envolvendo
direito público); II - o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a
utilização preponderante de conhecimento jurídico na área de direito público)

 Leia-se
PROCURADOR JURÍDICO
Prestar serviços jurídicos em todas as áreas do direito, e especialmente na administração pública, nas áreas
administrativa, jurídica, tributária, trabalhista e legislativa; Assessorar o Prefeito e demais departamento nos assuntos
ligados a problemas jurídicos; defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município; elaborar pareceres
sobre consultas formuladas pelo Prefeito e pelos órgãos da Administração Pública Municipal, relativas a assuntos de
natureza jurídico-administrativa e fiscal; redigir projetos de lei quando de sua alçada, justificativas de veto, decretos,
regulamentos, contratos e outros documentos de natureza jurídica; participar de sindicância e processos administrativos
disciplinares e dar-lhes orientação jurídica conveniente; promover a cobrança judicial da dívida ativa e de quaisquer
créditos do município, que não sejam liquidados nos prazos legais e regulamentares; executar outras atividades
correlatas.

 No Anexo III do Edital Completo no Cronograma de Execução (Datas Prováveis), onde se lê:
EVENTO

DATA

Período de Inscrições

21/06 à 20/07/2019

Candidato com Deficiência data limite para encaminhar documento
comprobatório

21/06 à 20/07/2019

Divulgação da relação provisória de candidatos inscritos
Prazo para recurso das Inscrições

22/07/2019
23 e 24/07/2019

Homologação dos inscritos e Convocação para as provas

26/07/2019

Realização das Provas Objetivas e Entrega de Títulos

11/08/2019

Divulgação do Gabarito Provisório

12/08/2019

Prazo de Recurso do Gabarito
Publicação do Gabarito Oficial e Resultado Provisório das Provas
Objetivas e Títulos
Prazo de Recurso - Resultado Provisório das Provas Objetivas e
Títulos

13 e 14/08/2019
20/08/2019

21 e 22/08/2019

Resultado Final das Provas Objetivas e Títulos

23/08/2019

Homologação do Concurso Público

26/08/2019

 Leia-se:
EVENTO

DATA

Período de Inscrições

21/06 à 31/07/2019

Candidato com Deficiência data limite para encaminhar documento
comprobatório

21/06 à 31/07/2019

Divulgação da relação provisória de candidatos inscritos
Prazo para recurso das Inscrições

02/08/2019
05 e 06/08/2019

Homologação dos inscritos e Convocação para as provas

09/08/2019

Realização das Provas Objetivas e Entrega de Títulos

25/08/2019

Divulgação do Gabarito Provisório

26/08/2019

Prazo de Recurso do Gabarito

27 e 28/08/2019

Publicação do Gabarito Oficial e Resultado Provisório das Provas
Objetivas e Títulos
Prazo de Recurso - Resultado Provisório das Provas Objetivas e
Títulos

03/09/2019

04 e 05/09/2019

Resultado Final das Provas Objetivas e Títulos

09/09/2019

Homologação do Concurso Público

10/09/2019

Prefeitura do Município de Macedônia/SP, 22 de julho de 2019.

Lucilene Cabreira Garcia Marsola
Prefeita do Município

