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EST ADO DO CE ARA 
MUNICIPIO DE PENAFORTE 

PODER EXECUTIVO 

EDITAL N° 01/2001 
CONCURSO PUBLICO PARA 

PROVIMENTO DE FUN<;OES EFETIV A0 .. 

ESTABELECE NORMAS REGULAMENTARES DO 
CONCURSO PUBLICO DE PROV AS E TITULOS 
PARA O PROVIMENTO DE CARGOS 
ADMINISTRA TIVOS EFETIVOS DO MUNICIPIO 
DE PENAFORTE - ESTADO DO CEARA.. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE, Estado 
do Ceara, no uso de suas atribuicoes legais, resolve pelo presente Edital, estabelecer as 
normas regulamentares do Concurso Publico de Provas e Titulos para provimento de cargos 
administrativos efetivos, nos termos seguintes: 

DOSCARGOS 

Art. 1 °- 0 Concurso Publico de Provas e Titulos para o 
ingresso no service publico municipal, nos tennos do art. 37, inciso ll, da Constituicao 
Federal, sera destinado ao provimento de cargos vagos ou criados, conforme Anexo I, e os 
que vierem a vagar, ou, ainda, os que forem criados durante o prazo de validade do concurso. 

Paragrafo Unico. 0 Concurso Publico de Provas e Titulos 
sera realizado em local e data publicada oportunarnente pelo Chefe do Poder Executivo e 
afixado em Iocais publicos. 

DA INSCRI<;AO 

Art. 2°- 0 pedido de inscricao revestir-se-a de fonna 
datilografada ou impresso e sera dirigido ao Presidente da Cornissao do Concurso Publico, 
que sera nomeada para tal fim, e funcion.ara no horario das 08:00 as 13:00 h no periodo de 17 
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a 21 de dezembro de 2001, na sede da Prefeitura Municipal, deve.ndo, o candidato, esclarecer 
qual o cargo que pretende competir. .- 

§ 1°- Adrnitir-se-a a inscricao atraves de p1'ocurador com 
poderes especificos, que devera com.provar a representacao por instrurnento publico ou 
particular, neste ultimo caso, e obrigatorio o reconhecimento da firma do outorgante. 

§ 2°- Nao sera aceita inscricao condicional ou por 
correspondencia. 

Art. 3°- No pedido de inscricao havera a consignacao da 
seguinte expressao: "0 requerente livremente declara que preenche, oeste ato de 
inscricao, todas as exigencias contidas no Edital n° 001/2001, que regulamenta o 
Concurso Publico de Provas e Titulos do Municipio de Penaforte, e que esta pJenamente 
ciente, caso nao venha a atender a qualquer uma delas, de sua consequente eliminacao do 
certame". 

Art. 4°- No ato da inscricao serao exigidos do interessado 
os seguintes documentos: 

I - requerimento de inscricao, com observancia <las 
formalidades aludidas nos artigos antecedentes; 

II - copia de documento de identificacao; 
III - copia de certidao ou docurnentacao de cornprovacao 

de aptidao profissional para o cargo para o qua! pretende concorrer, se assim for exigido, 
como requisito previo, constante do Anexo II. 

IV - procuracao, se for o caso, com poderes para requerer 
a inscricao, nos tennos do § 1 °, do artigo 2°; 

V - apresentacao dos titulos, em fotoc6pia autenticada, 
bern como de certidao de tempo de service publico municipal em Penaforte. 

Art. 5° - 0 candidato que atender as exigencies do 
presente Edital tera o seu pedido de inscricao hornologado, o qual sera devidamente 
publicado, devendo comparecer no prazo maxirno de cinco (05) dias a contar do ato 
homologat6rio, para receber o seu Cartao de Identificacao, onde constara o local que devera 
comparecer para a realizacao das provas. 

DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 6°- 0 concurso constara de duas etapas, sendo a 
primeira etapa de prova escrita e a segunda fase, constara de prova de titulos, a serem 
realizadas de acordo com este edital. 

DASPROVAS 

Art. 7° - As provas escritas constarao de questoes 
objetivas, sob a forma de multipla escolha e versarao sobre os program.as constantes do 
Anexo III. 

§ 1 °- As provas escritas contarao de dez questoes, para 
cada disciplina, sendo que apenas uma resposta sera considera valida ou verdadeira e cada 
resposta correta contar-se-a em favor do candidato um ponto. 

§ 2°- 0 candidato a prova escrita devera preencher a folha 
de resultado (gabarito ), identificando-a apenas com o seu numero de inscricao, onde 
assinalara a alternativa que considerar valida ou verdadeira. 
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§ 3°- 0 candidato a prova escrita nao podera, em hip6tese 
alguma, rasurar a folha do gabarito, sendo considerada nula a questao. 

§ 4°- A altemativa em branco sera considerada excluida a 
questao da pontuacao do candidato. 

§ 5°- A duracao da prova escrita tera no rnaximo tres (03) 
horas, e durante a sua aplicacao nao sera permitido qualquer consulta a livros ou anotacoes, 
utilizacao de maquinas ou instrwnentos, bem como portar qualquer aparelho eletronico de 
comunicacao. 

§ 6°- Somente sera considerado aprovado no Concurso 
Publico o candidato que alcancar, na nota da prova global, obtida dividindo-se por tre$ (03) as 
questoes acertadas, um nurnero de pontos igual ou superior a cinquenta por cento (50%), nao 
podendo, todavia, sob pena de desclassificacao, tirar nota dois (02) em nenhuma das 
disciplinas individualmente consideradas. Os candidatos aos cargos de auxiliar de services 
gerais, coveiro, encarregado de limpeia, gari, motorista, office boy, pedreiro e vigilante, 
obterao aprovacao alcancando urn numero de pontos igual ou superior a cinquenta por cento 
(50%). 

§ 7°- 0 candidato devera comparecer ao local da prova 
com antecedencia minima de uma (1) hora, a fim de informar-se corretamente do seu lugar, 
munido do Cartao de Inscricao, de documentos de identidade com foto e caneta esferografica, 
azul ou preta. · 

§ 8°- Nao sera perrnitida a entrada de candidatos, sob 
qualquer pretexto, apos o fechamento dos portoes do local das provas, o que ocorrera 
exatamente trinta minutos (30') antes do seu inicio. 

§ 9°- Nao havera segunda chamada de prova, ou nova 
oportunidade. 

§ l O - 0 candidato sera sumariamente excluido do 
concurso quando incidir em quaJquer das hip6teses: 

I - comunicar-se com outro candidato durante a realizacao 
das provas; 

real izacao das provas; 

- 

II - utilizar-se de meios ilicitos ou fraudulentos para a 

III - perturbar, de qualquer rnodo, a execucao das provas; 
IV - ausentar-se do local da prova antes de conclui-la, 

exceto quando autorizado para atender necessidade estritamente fisiologica, devendo, neste 
caso, ser acompanhamento durante todo o tempo, de fiscal ou membro da Cornissao do 
Concurso Publico. 

§ 11 - Na hipotese de empate de classificacao entre os 
candidatos, preferir-se-a aquele que atender, sucessivamente, os seguintes criterios: 

I - tiver exercido por mais tempo qualquer cargo junto ao 
service publico municipal de Penaforte; 

II - o de maior idade; 
Ill - sorteio. .. 1 

§ 12 - Apurado o resultado, em prazo que nao devera 
ultrapassar a 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual, contando a partir de sua efetiva 
realizacao, a Comissao do Concurso Publico apresentara o resultado, que, uma vez 
homologado, devera ser publicado para a ciencia dos candidatos e de terceiros. 



Art. 8° - Sao requisitos indispensaveis para a investidura 
de cargo: 

I - nacionalidade brasileira, nata ou adquirida; 
II - gozar dos direitos politicos; 
III - quitacao <las obrigacoes eleitorais e mi Ii tares; 
IV - ter, a epoca da inscricao, idade minima de 18 

(dezoito) anos; 
V - o nivel de escolaridade exigido para o exercicio do 

cargo; 
VI - aptidao fisica e mental; 
VU - quando para o curso for exigido composicao tecnica 

ou cientifica e seu registro. 

DOSTITULOS 

Art. 9° - Somente os candidatos aprovados na primeira 
etapa concorrerao a contagem de pontos por titulos. 

Paragrafo unico - Sera contado como titulo para efeito de 
pontuacao: 

l - 0,3 (zero virgula tres) pontos, por ano ou fracao de no 
minimo seis (06) meses, de efetivo service publico prestado, ate o lirnite de quatro (04) 
pontos, desprezando-se os pontos que excederem este lirnite, o tempo de service dos 
servidores municipais estaveis, devidamente comprovado, nos terrnos do art. 19, do ADCT, 
da Constituicao Federal; 

II - dois (02) pontos, no caso de comprovacao de Curso 
Tecnico, de nivel secundario, especifico para o cargo para o qual o candidato concorrer; 

ID - cinco (05) pontos, para a hipotese de comprovacao de 
especializacao, mestrado, doutorado ou pos-doutorado, sendo que em caso de resultado 
ernpate, observar-se-a a ordem de preferencia do ultimo para a primeira das qualificacoes. 

§ 1 °- 0 somatorio de pontos nos titulos podera dar-se de 
forma cumulativa nas hip6teses tratadas nos incisos deste artigo, porem, o seu resultado nao 
podera ultrapassar o lirnite de dez (10) pontos. 

§ 2°- 0 resultado de pontuacao obtida nas provas escritas e 
de titulos e documentos, somar-se-ao ate atingir dez (10) pontos, o excedente sera 
considerado para desempate em face do- maior resultado. Depois aplicam-se os criterios 
tratados no § 11 do art. 7°. 

DOS RECURSOS 

Art. 10 - Somente havera recurso contra a decisao da 
Comissao de Inscricao do Concurso Publico que .indeferir o pedido de inscricao do candidato, 
o que devera ser feito no prazo de vinte e quatro (24) horas, atraves de peca fundamentada, 
dirigida ao Presidente da Cornissao do Concurso, que decidira em igual tempo, e contra qual 
nao cabera recurso. 

Paragrafo unico. Nao podera o recorrente anexar ou 
instruir o recurso com qualquer tipo de documento, nem requerer a realizacao de instrucao, 
exceto reportar-se aos que foram juntados no ato do seu pedido de inscricao. 
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Art. 11 - No prazo de vinte e quatro (24) horas, contado da 
publicacao do resultado da prova, o candidato, em requerimento dirigido ao Presidente da 
Comissao do Concurso Publico, podera interpor recurse. 

§ 1 °. A Comissao Examinadora, em quarenta e oito horns 
( 48) horas, manifestar-se-a sobre o pedido. 

§ 2° - Os recurses interpostos fora do prazo previsto no 
caput deste artigo nao serao considerados pela Cornissao. 

DA COMISSAO EXAMINADORA 

Art. 12 - A Comissao Examinadora sera constituida por 
ato de nomeacao especifica do Prefeito Municipal, composta de tres (3) membros, sendo um 
o seu Presidente, atraves de portaria. 

Paragrafo unico. A Comissao do Concurso Publico nao 
recebera qualquer rernuneracao, e as despesas de rnateriais correrao por conta de dotacao 
prevista no orcamento municipal. 

DA AV ALIA(:AO DAS PROV AS 

Art. 13 - A redacao das provas escritas, a avaliacao oral, a 
correcao das provas, o exame dos titulos, a divulgacao do resultado final, com a relacao dos 
candidatos aprovados e classificados, e a elaboracao do ato hornolog, .. poderao, a 
criterio do Prefeito Municipal, ser realizados por pessoa fisica ou juridica, publica ou privada, 
que tenha conhecimento e experiencia profissional, que podera ser contratada na forma 
prevista na Lei n° 8.666/93 ou atraves de convenio, cujas despesas correrao por conta de 
dotacao orcamentaria vigente. 

DA APROVA(:AO 

Art. 14 - Findos os trabalhos do concurso e estabelecida a 
classificacao dos candidatos na ordem decrescente de nota, a Comissao Examinadora, dentro 
de dez (10) dias, encaminhara ao Prefeito Municipal os resultados de todas as provas e o 
quadro de classificacao, acompanhados do relatorio, para fins de hornologacao do concurso. 

Art. 15 - A aprovacao no Concurso Publico nao garante ao 
aprovado o direito de nomeacao, mas assegura o direito de preferencia no preenchimento das 
vagas que obedecera, rigorosamente, a ordem de classificacao. 

Paragrafo unico - Os aprovados cornporao uma reserva 
tecnica, isto e, poderao ser convocados, segundo a ordem de classificacao, para o 
preenchimento de vagas em outros cargos onde tenham tido identicos requisitos, inclusive, 
poderao ser aproveitados em orgaos da Administracao direta ou fundacional que venham 
existir no curso de validade do Concurso Publico. 

Art. 16 - A nomeacao far-se-a de acordo com a 
necessidade da Administracao Municipal, sendo, obrigatoriamente, pela ordem de 
classificacao dos candidatos, em numero correspondente as vagas, e os adrnitidos serao 
regidos pela Constituicao Federal e pela CLT . 

Art. 17 - As pessoas portadoras de deficiencia flsica 
comprovada, sao reservados dois por cento (2%) das vagas oferecidas, cujas atribuicoes e 
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atividades sejam compativeis com as suas deficiencias, onde comprovem a adaptacao 
imediata para o exercicio do cargo publico para o qual forem convocadas. 

DA CONVOCA(:AO, DA NOMEA(:AO EDA POSSE 

.•. 

probatorio sera exonerado. 

A.rt. 18 - A posse dos candidates aprovados e convocados 
dar-se-a pela assinatura do respective termo no qual deverao constar as atribuicoes, as 
responsabilidades e os direitos concementes ao cargo a ser ocupado, apos a necessaria revisao 
medica que comprove a aptidao fisica e psiquica do aprovado, a ser realizada por uma Junta 
Medica Municipal. 

§ 1 ° - Os criterios de lotacao dos cargos serao definidos 
pela Secretaria de Administracao Municipal, levando-se em consideracao a classificacao dos 
candidatos; 

§ 2° - A posse ocorrera no prazo de no maximo trinta (30) 
dias, contados da publicacao do ato de provimento, prorrogavel por igua] prazo, a 
requerimento do interessado, devidamente justificado, sob pena de vir a ser considerado como 
desistente. 

§ 3°- 0 candidate convocado para a posse que nao se 
apresentar, sera considerado desistente, e perdera o direito de nomeacao e sera substituido 
pelo candidato imediatamente subsequente na lista de classificacao final, no mesmo cargo. 

§ 4° - Ao entrar em exercicio, o servidor nomeado para o 
cargo de provimento efetivo ficara sujeito a estagio probatorio por periodo de dois anos, 
durante o qual a sua aptidao e capacidade serao objeto de avaliacao para o desempenho do 
cargo, observando os seguintes fatores; 

I - assiduidade; 
II - disciplina; 
III - capacidade de iniciativa; 
IV - produtividade; 
V - responsabilidade. 
§ 5° - 0 empossado que nao for aprovado no estagio 

DAS DISPOSI<;OES FINAIS 

Art. 19 - 0 Prefeito Municipal expedira Edital de Aviso de 
Abertura do Concurso Publico para o provimento de cargos da Administracao, no qual 
constara a data do inicio e do termino do prazo para a inscricao, o local e o horario de 
atendimento aos interessados e para dar conhecimento do presente Edital. 

Paragrafo unico - 0 aviso do Edital do Concurso Publico 
sera obrigatoriamente publicado no Diano Oficial do Estado do Ceara, inobstante venha ser 
eventualmente publicado em jomais correntes e veiculados atraves de programas radiof6nicos 
ou outros meios de publicizacao. · 

Art. 20 - 0 prazo de validade do concurso sera de dois 
(02) anos, contados da data de sua homologacao, prorrogavel, uma vez, por igual periodo. 

Art. 21 - A Comissao Examinadora, atraves de seu 
Presi.dente, resolvera os casos omissos e as duvidas de interpretacao deste Edital. 

Art. 22 - Este Edita] entrara em vigor na data de sua 
publicacao, revogando as disposicoes em contrario. 

.,.., 



Gabinete do Prefeito Municipal de Penaforte/CE, aos dez 
dias do mes de dezembro do ano de dois mil e um. 

Rona 

I�� 

Prefeito Municipal 

.. - .. 
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