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RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 005/CEPUERJ/2011 

 
 
O Municipio de Miracema torna público, por intermédio do Centro de Produção da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (CEPUERJ), a alteração abaixo no Edital do Concurso Público para a Câmara Municipal. 
 RELIMINARES 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. DAS DISPOSIÇÕES PR ELIMINARES 
 
Onde se lê: 

2.2. O presente Concurso Público visa ao preenchimento de 20 (vinte) vagas existentes e formação de 
cadastro de reserva, distribuídas de acordo com o quadro a seguir: 

 

CARGO 

Nº DE 
VAGAS 

 

VENCIMENTO BASE 

(Referência Janeiro 
2011) 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 

ESCOLARIDADE/REQUISITOS 

Ajudante de Obras e 
Serviços 

01 510,00 44 Ensino fundamental incompleto 

Auxiliar de 
Administração 

01 510,00 44 Ensino fundamental completo  

Auxiliar de Enfermagem 01 577,29 44 Ensino fundamental completo, 
curso de Aux. de Enfermagem e 
registro no Conselho Regional 

Auxiliar de Tributação 01 577,29 44 Ensino fundamental completo 

Guarda Municipal 10 510,00 44 Ensino fundamental incompleto 

Jardineiro  01 510,00 44 Ensino fundamental incompleto 

Motorista 03 577,29 44 Ensino fundamental completo e 
Carteira de Habilitação na 

categoria D 

Operador de Máquinas 
Pesadas 

01 577,29 44 Ensino fundamental incompleto  

Pedreiro  01 510,00 44 Ensino fundamental incompleto 

TOTAL 20    
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Leia-se: 
 

2.2. O presente Concurso Público visa ao preenchimento de 20 (vinte) vagas existentes e formação de 
cadastro de reserva, distribuídas de acordo com o quadro a seguir: 

 

CARGO 

Nº DE 
VAGAS 

 

VENCIMENTO BASE 

(Referência Janeiro 
2011) 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

 

ESCOLARIDADE/REQUISITOS 

Ajudante de Obras e 
Serviços 

01 510,00 44 Ensino fundamental incompleto 

Auxiliar de 
Administração 

01 510,00 44 Ensino fundamental completo  

Auxiliar de Enfermagem 01 577,29 44 Ensino fundamental completo, 
curso de Aux. de Enfermagem e 
registro no Conselho Regional 

Auxiliar de Tributação 01 577,29 44 Ensino fundamental completo 

Guarda Municipal 10 510,00 44 Ensino fundamental incompleto 

Jardineiro  01 510,00 44 Ensino fundamental incompleto 

Motorista 03 577,29 44 Ensino fundamental completo e 
Carteira de Habilitação na 

categoria D 

Operador de Máquinas 
Pesadas 

01 577,29 44 Ensino fundamental incompleto e 
Carteira de Habilitação na 

categoria C, D ou E.  

Pedreiro  01 510,00 44 Ensino fundamental incompleto 

TOTAL 20    

 

 
4. DOS REQUISITOS PARA OCUPAÇÃO DOS CARGOS 
 
Onde se lê: 
5. DAS INSCRIÇÕES 
a) ter sido aprovado e classificado no concurso público, de acordo com o que estipula este Edital, seus 
anexos e retificações; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data de efetivo início do exercício no cargo; 
c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 
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e) estar inscrito regularmente no Cadastro de Pessoas Físicas; 
f) ter a escolaridade exigida para cada cargo, cujos cursos tenham sido realizados em instituições 
reconhecidas pelo MEC; 
g) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma 
do art. 12 § 1º da Constituição Federativa do Brasil de 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 03/94, nos termos do Decreto nº 3.297/2001. 
h) Possuir carteira Nacional de Habilitação, na categoria D, para o cargo de Motorista 
i) possuir registro no Conselho Regional para o cargo de Auxiliar de Enfermagem; 
j) ter situação regularizada junto ao Conselho Regional para o cargo de Auxiliar de Enfermagem; 
k) ser considerado apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo no exame médico 
admissional e entregar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da posse. 

 
Leia-se: 

 
a) ter sido aprovado e classificado no concurso público, de acordo com o que estipula este Edital, seus 
anexos e retificações; 
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data de efetivo início do exercício no cargo; 
c) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 
e) estar inscrito regularmente no Cadastro de Pessoas Físicas; 
f) ter a escolaridade exigida para cada cargo, cujos cursos tenham sido realizados em instituições 
reconhecidas pelo MEC; 
g) ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do 
art. 12 § 1º da Constituição Federativa do Brasil de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
03/94, nos termos do Decreto nº 3.297/2001. 
h) Possuir carteira Nacional de Habilitação, na categoria D, para o cargo de Motorista e na categoria C, D ou 
E para Operador de Máquinas Pesadas; 
i) possuir registro no Conselho Regional para o cargo de Auxiliar de Enfermagem; 
j) ter situação regularizada junto ao Conselho Regional para o cargo de Auxiliar de Enfermagem; 
k) ser considerado apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo no exame médico 
admissional e entregar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da posse. 
 
8.2. DA PROVA PRÁTICA (Etapa 2) – ELIMINATÓRIA E CL ASSIFICATÓRIA 

 

Cargos: Ajudante de Obras e Serviços, Jardineiro/ M otorista/ Operador de Máquinas 
Pesadas/ Pedreiro 
 
Onde se lê: 

 
8.2.3. O candidato deverá comparecer, obrigatoriamente, ao local designado para a Prova Prática , munido 
de: 
a) Cartão de confirmação de inscrição; 
b) CNH – Carteira Nacional de habilitação, na Categoria “D”, dentro do prazo de validade, 
com fotografia, sem a qual não poderá realizar a prova prática, para o cargo de Motorista. 
c) original de um dos documentos de identidade válidos, que foi utilizado para a inscrição no presente 
Concurso Público para os demais cargos; 

 
Leia-se: 

 
8.2.3. O candidato deverá comparecer, obrigatoriamente, ao local designado para a Prova Prática , munido 
de: 
a) Cartão de confirmação de inscrição; 
b) CNH – Carteira Nacional de habilitação, na Categoria “D”, para o cargo de Motorista e na Categoria C, D 
ou E, para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas, dentro do prazo de validade, 
com fotografia, sem a qual não poderá realizar a prova prática, para o cargo de Motorista. 
c) original de um dos documentos de identidade válidos, que foi utilizado para a inscrição no presente 
Concurso Público para os demais cargos;  


