CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020

RETIFICAÇÃO Nº 03 – Ao Edital 01/2020

A Câmara Municipal de Piquete e o INSTITUTO IBDO considerando as disposições previstas
na Lei Orgânica do Município de Piquete, tornam pública a RETIFICAÇÃO Nº 03 ao Edital
01/2020, permanecendo inalterados os demais itens do referido edital:

1º - Onde se lê:
6 - DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
6.1. O presente Concurso Público será realizado em duas etapas, observado o seguinte:
6.1.1. A PRIMEIRA ETAPA e única etapa, é constituída de PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA
ESCOLHA de caráter ELIMINATÓRIA e CLASSIFICATÓRIA para todos os cargos.

Leia-se:
6 - DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO
6.1. O presente Concurso Público será realizado em 2 (duas) etapas distintas, observado o
seguinte:
6.1.1. A PRIMEIRA ETAPA é constituída de PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA de
caráter ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO.
6.1.2 – A SEGUNDA ETAPA é constituída de PROVA DE TÍTULOS.

2º - Onde se lê:
Cargo de Ensino Superior Completo: Procurador Jurídico – Advogado.
DISCIPLINA

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

VALOR DE CADA
QUESTÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

LÍNGUA
PORTUGUESA

10

2

20

LEGISLAÇÃO

10

2

20

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

10

4

40
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TOTAIS

30

80

Leia-se:
Cargo de Ensino Superior Completo: Procurador Jurídico – Advogado.
DISCIPLINA

QUANTIDADE DE
QUESTÕES

VALOR DE CADA
QUESTÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

LÍNGUA
PORTUGUESA

10

2

20

LEGISLAÇÃO

10

2

20

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

10

4

40

TÍTULOS

-

-

10

TOTAIS

30

90

3º - Fica realizada a inclusão da etapa da Prova de Títulos, sendo:
9 – DOS TÍTULOS
9.1. A Prova de Títulos de caráter classificatória, considerará os seguintes títulos, para efeitos
do presente certame:
ALÍNEA

TÍTULO

VALOR UNITÁRIO

A

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”,
realizado em instituição reconhecida pelo MEC e/ou
pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, com
carga horária mínima de 360 horas.

02 (dois) pontos

B

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU”
(MESTRADO), realizado em instituição reconhecida
pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO.

03 (três) pontos

C

Certificado ou declaração ou atestado de conclusão de
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU”
(DOUTORADO), realizado em instituição reconhecida
pelo MEC e/ou pelo CONSELHO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO.

05 (cinco) pontos
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9.2. Os títulos poderão ser somados concomitantemente até o limite de 10 (dez) pontos e
somente serão considerados aqueles que forem compatíveis com o cargo optado pelo
candidato e limitado à apresentação de 01 (um) certificado por alínea da tabela contida
no item 9.1.
9.2.1. Não serão atribuídos pontos aos títulos exigidos como requisito do cargo.
9.2.2. A conclusão de curso deverá ocorrer, no máximo, até o último dia de inscrição neste
Concurso Público, sendo desconsiderada aquela que ocorrer após.
9.2.2.1. Somente serão considerados como documentos comprobatórios diplomas, certificados
ou declarações de conclusão do curso, atestando a data de conclusão, a carga horária e a
defesa da tese com aprovação da banca.
9.2.2.2. Os documentos especificados no item anterior deverão conter timbre ou carimbo com
CNPJ da instituição que forneceu o curso e assinatura do responsável pela emissão do
documento.
9.2.3 Os títulos referentes a cursos de especialização em nível de PÓS-GRADUAÇÃO “LATO
SENSU” deverão constar a carga horária mínima exigida, ou estar acompanhado de declaração
ou atestado da Instituição que a mencione, sendo desconsiderados aqueles que se fizerem
omitir.
9.3. Só serão avaliados e pontuados os títulos dos candidatos aprovados nas provas objetivas.
9.4. Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação de títulos.
9.5. As notas atribuídas aos títulos serão adicionadas à nota final, exclusivamente para efeitos
de classificação, não como critério de desempate.
9.6. Apresentação dos Títulos:
9.6.1. Os candidatos aprovados nas provas objetivas dos cargos mencionados no item 9.1,
deverão enviar, no período definido em edital para tal procedimento, seus títulos para o
INSTITUTO IBDO – CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE – Nº
01/2020, no seguinte endereço: CAIXA POSTAL: 112781 – Rio Bonito – RJ - CEP: 28800-000,
através de Sedex com AR.
9.6.2. A tempestividade da apresentação da documentação será comprovada através da sua
data de postagem, ou de protocolo.
9.6.3. As cópias dos títulos deverão ser apresentadas em envelope fechado, devidamente
autenticados em cartório, ou por processo eletrônico que permita verificar a sua autenticidade,
contendo, na sua parte externa, o número da inscrição, o nome do candidato, o cargo para o
qual está concorrendo e a descrição dos títulos contidos no envelope, sob responsabilidade
pessoal do candidato.
9.6.4. A análise dos títulos é de responsabilidade do INSTITUTO BRASILEIRO DE INCENTIVO
AO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL – INSTITUTO IBDO.
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9.6.5. Não serão aceitos títulos encaminhados posteriormente, presencialmente, via fax, correio
eletrônico, ou por qualquer outro meio que não seja aquele descrito no item 9.6.1, ou ainda,
fora do prazo estabelecido.
4º - Onde se lê:
............................
11/12/20

Divulgação do Julgamento dos recursos administrativos quanto ao Resultado
Preliminar das Provas Objetivas

11/12/20

Divulgação do Resultado Final

............................

11/12/20

Divulgação do Julgamento dos recursos administrativos quanto ao Resultado
Preliminar das Provas Objetivas

14/12/20 a 16/12/20

Período de envio dos Títulos pelos candidatos que obtiverem a pontuação
mínima exigida na Prova Objetiva de Múltipla Escolha.

30/12/20

Divulgação do Resultado Preliminar das notas dos Títulos

04/01/21 e 05/01/21

Interposição de recursos administrativos quanto ao resultado preliminar da
Prova de Títulos

08/01/21

Divulgação do Julgamento dos recursos do Resultado Preliminar da Prova de
Títulos

08/01/21

Divulgação do Resultado Final

O Edital nº 01/2020 devidamente consolidado com as alterações realizadas e outros ajustes
necessários, encontra-se disponível no endereço eletrônico www.institutoibdo.com.br.

Piquete, 30 de outubro de 2020.
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