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A Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG, no uso de suas atribuições legais, torna público a 
2ª ERRATA do Concurso Público - Edital nº 01/2015, que objetiva alterar os seguintes conteúdos: 
 

 Alteração no Programa de Prova do cargo de Procurador Municipal. 
 
Onde se lê: 
 
 
 

ANEXO IV 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL: DIREITO CIVIL: Personalidade e 

capacidade - fatos e atos jurídicos. Defeitos dos atos jurídicos. Obrigações e contratos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Da 
jurisdição da ação. Das partes e dos procuradores: legitimação para a causa e para o processo; deveres e substituição das 
partes e dos procuradores. Da competência interna: competência em razão do valor e em  razão  da matéria. Competência 
funcional; competência territorial; modificações da competência e declaração de incompetência; formação, suspensão  e 
extinção do processo. Da petição inicial. Da resposta do réu: exceção, contestação e reconvenção. Das provas: depoimento 
pessoal, confissão, prova  documental, prova pericial e inspeção judicial. Execução  para entrega da coisa certa; para 
entrega da coisa incerta; execução  das obrigações  de fazer e de não fazer penhora, avaliação, arrematação, adjudicação 
 e remissão. Execução contra a Fazenda Pública. DIREITO  DO TRABALHO: Contrato individual de trabalho (urbano e 
rural): sujeitos, caracterização e modalidades da remuneração e do salário: salário por unidade de tempo, por obra e forma 
mista (tarefa); Parcelas integrativas do salário; Gratificação natalina; Salário mínimo: irredutibilidade e garantia, piso 
salarial, salário maternidade; Licença paternidade; Salário família e sua aplicação, condições de percepção, causa de 
dissolução  do contrato de trabalho: faltas cometidas pelo empregado  e faltas cometidas pelo empregador. Aviso prévio. 
Estabilidade sindical. Garantia  de emprego. FGTS. Convenção coletiva e acordo  coletivo  de trabalho. Regras atuais no 
Brasil. O direito de greve. Constituição Federal de 1988. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Aspectos gerais do 
direito processual do trabalho. Aplicação subsidiário ao código do processo civil. Processo em geral. Atos. Termos e prazos 
processuais. competência  da justiça do trabalho: em razão da matéria, em razão do lugar e em razão da pessoa. Dissídios 
individuais e coletivos: distinção. Reclamação escrita e verbal: quem pode ajuizar. Da  notificação das partes. Das partes no 
processo trabalhista: capacidade,  representação  e seus procuradores, o "JUS POSTULANDI". Audiência:  definição, 
significado, procedimento. Arquivamento, revelia, revelia e confissão. Exceções. Contestação. Reconvenção. Conciliação. 
Provas. Processo de execução. Título executivo; competência para executar; sentenças  exeqüíveis; liquidação da 
sentença: por cálculos, por arbitramento e por artigos. Modalidades da execução. Penhora. Embargos à execução. 
Avaliação;  Praça: arrematação, adjudicação e remissão. Recursos: espécies, hipóteses de cabimento e pressupostos. 
Cálculos das custas no processo trabalhista. Homologação de rescisão de contrato de empregados estáveis e  não 
estáveis. Mandado de segurança e ação rescisória na justiça  do trabalho. Súmulas do STF e enunciados e/ou sumulas do 
TST. DIREITO PENAL: Crime  e contravenção. Da impunibilidade penal. Do concurso de  pessoas.  Dos crimes contra a fé 
pública. Dos crimes contra a administração pública (crimes  praticados por particulares e conceito de funcionário para  o 
efeito penal). Contrabando e descaminho, crimes contra a ordem tributária. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Da Ação 
Penal: Denúncias, queixa (queixa-crime), representação. Do processo e do Procedimento: Procedimento de crimes  
apenados/detenção. Procedimentos de crimes  apenados com reclusão. Procedimentos dos processos de competência do 
júri. Organização: Júri; sorteio, conselho de sentença. Citações e intimações. DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos princípios 
fundamentais. Dos  direitos  e deveres individuais e coletivos. Dos direitos sociais. Da nacionalidade.  Da organização. Do 
estado. Da União. Da administração pública: Disposições gerais. Dos servidores públicos civis. Da organização. Dos 
poderes: do poder legislativo: congresso nacional e suas atribuições. Da Câmara dos Deputados. Do Senado federal. Dos 
Deputados e Senadores: Reuniões e comissões. Do processo legislativo. Do poder executivo: Do Presidente e vice-
Presidente da República. Da responsabilidade do Presidente da República. Do poder judiciário: Disposições gerais. Do 
supremo tribunal federal. Do superior tribunal de justiça. do ministério público. Do Município (lei orgânica municipal). 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública: Atividade administrativa; Os poderes e deveres do administrador 
público. Poderes administrativos. Normas constitucionais sobre a administração pública: Disposições gerais,  estatuto dos 
servidores públicos do município. Atos administrativos: Noções, elementos, atributos, espécies, validade e invalidade, 
anulação e revogação, poder de polícia, controle jurisdicional dos atos administrativos, discricionariedade e vinculação. Lei 
8666/94 (das licitações) e suas alterações. Contrato administrativo: conceito, peculiaridades e espécies. 
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Leia – se: 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL: DIREITO CIVIL: Personalidade e 
capacidade - fatos e atos jurídicos. Defeitos dos atos jurídicos. Obrigações e contratos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

(LEI Nº 13.105/2015) Da jurisdição da ação. Das partes e dos procuradores: legitimação para a causa e para o 

processo; deveres e substituição das partes e dos procuradores. Da competência interna: competência em razão do valor e 
em razão da matéria. Competência funcional; competência territorial; modificações da competência e declaração de 
incompetência; formação, suspensão  e extinção do processo. Da petição inicial. Da resposta do réu: exceção, contestação 
e reconvenção. Das provas: depoimento pessoal, confissão, prova  documental, prova pericial e inspeção judicial. 
Execução  para entrega da coisa certa; para entrega da coisa incerta; execução  das obrigações  de fazer e de não fazer 
penhora, avaliação, arrematação, adjudicação  e remissão. Execução contra a Fazenda Pública. DIREITO DO TRABALHO: 

Contrato individual de trabalho (urbano e rural): sujeitos, caracterização e modalidades da remuneração e do salário: salário 
por unidade de tempo, por obra e forma mista (tarefa); Parcelas integrativas do salário; Gratificação natalina; Salário 
mínimo: irredutibilidade e garantia,  piso salarial, salário maternidade; Licença paternidade; Salário família e sua aplicação, 
condições de percepção, causa de dissolução  do contrato de trabalho: faltas cometidas pelo empregado  e faltas 
cometidas pelo empregador. Aviso prévio. Estabilidade sindical. Garantia  de emprego. FGTS. Convenção coletiva e acordo 
 coletivo  de trabalho. Regras atuais no Brasil. O direito de greve. Constituição Federal de 1988. DIREITO PROCESSUAL 
DO TRABALHO: Aspectos gerais do direito processual do trabalho. Aplicação subsidiário ao código do processo civil. 

Processo em geral. Atos. Termos e prazos processuais. competência  da justiça do trabalho: em razão da matéria, em 
razão do lugar e em razão da pessoa. Dissídios individuais e coletivos: distinção. Reclamação escrita e verbal: quem pode 
ajuizar. Da  notificação das partes. Das partes no processo trabalhista: capacidade,  representação  e seus procuradores, o 
"JUS POSTULANDI". Audiência: definição, significado, procedimento. Arquivamento, revelia, revelia e confissão. Exceções. 
Contestação. Reconvenção. Conciliação. Provas. Processo de execução. Título executivo; competência para executar; 
sentenças exeqüíveis; liquidação da sentença: por cálculos, por arbitramento e por artigos. Modalidades da execução. 
Penhora. Embargos à execução. Avaliação; Praça: arrematação, adjudicação e remissão. Recursos: espécies, hipóteses de 
cabimento e pressupostos. Cálculos das custas no processo trabalhista. Homologação de rescisão de contrato de 
empregados estáveis e  não estáveis. Mandado de segurança e ação rescisória na justiça do trabalho. Súmulas do STF e 
enunciados e/ou sumulas do TST. DIREITO PENAL: Crime e contravenção. Da impunibilidade penal. Do concurso de 

 pessoas.  Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a administração pública (crimes praticados por particulares e 
conceito de funcionário para o efeito penal). Contrabando e descaminho, crimes contra a ordem tributária. DIREITO 
PROCESSUAL PENAL: Da Ação Penal: Denúncias, queixa (queixa-crime), representação. Do processo e do 

Procedimento: Procedimento de crimes apenados/detenção. Procedimentos de crimes apenados com reclusão. 
Procedimentos dos processos de competência do júri. Organização: Júri; sorteio, conselho de sentença. Citações e 
intimações. DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos princípios fundamentais. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Dos 

direitos sociais. Da nacionalidade.  Da organização. Do estado. Da União. Da administração pública: Disposições gerais. 
Dos servidores públicos civis. Da organização. Dos poderes: do poder legislativo: congresso nacional e suas atribuições. 
Da Câmara dos Deputados. Do Senado federal. Dos Deputados e Senadores: Reuniões e comissões. Do processo 
legislativo. Do poder executivo: Do Presidente e vice-Presidente da República. Da responsabilidade do Presidente da 
República. Do poder judiciário: Disposições gerais. Do supremo tribunal federal. Do superior tribunal de justiça. do 
ministério público. Do Município (lei orgânica municipal). DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública: Atividade 

administrativa; Os poderes e deveres do administrador público. Poderes administrativos. Normas constitucionais sobre a 
administração pública: Disposições gerais, estatuto dos servidores públicos do município. Atos administrativos: Noções, 
elementos, atributos, espécies, validade e invalidade, anulação e revogação, poder de polícia, controle jurisdicional dos 
atos administrativos, discricionariedade e vinculação. Lei 8666/94 (das licitações) e suas alterações. Contrato 
administrativo: conceito, peculiaridades e espécies.  

TODA LEGISLAÇÃO CITADA NO PROGRAMA ACIMA SERÁ USADA ATUALIZADA ATÉ A DATA DE 
16/03/2016. Alterações posteriores a 16/03/2016 não serão cobradas na prova. 
 
 
 

 

* Permanecem inalterados os demais itens do Edital.  
 

Reis & Reis Auditores Associados, 04 de fevereiro de2016. 


