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de São Paulo documento hábil para fins de comprovação da 
aprovação.

Informações
- Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Endereço: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277
Centro Cívico, Mogi das Cruzes – CEP 08780-900
Horário: dias úteis - das 9 horas às 17 horas.
Site: www.mogidascruzes.sp.gov.br
Fundação VUNESP
Endereço: Rua Dona Germaine Burchard, 515 – Água Bran-

ca – Perdizes – São Paulo - CEP 05002-062
Horário: dias úteis - das 8 horas às 12 horas e das 13h30 

às 16 horas
Disque VUNESP: fone (11) 3874-6300 – dias úteis, de 

segunda-feira a sábado - das 8 às 20 horas
Site: www.vunesp.com.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 

o presente Edital.
Mogi das Cruzes, 16 de setembro de 2016.
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
Assessorar o Prefeito nos assuntos ligados a problemas jurí-

dicos da Prefeitura; defender, em juízo ou fora dele, os direitos 
e interesses do Município; elaborar pareceres sobre consultas 
formuladas pelo Prefeito e pelos órgãos da Administração Muni-
cipal, relativas a assuntos de natureza jurídico-administrativa 
e fiscal; redigir projetos de lei, justificativas de veto, decretos, 
regulamentos, contratos e outros documentos de natureza 
jurídica; assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos à 
desapropriação, alienação e aquisição de imóveis pela Prefeitura 
e nos contratos em geral; participar de sindicância e processos 
administrativos disciplinares e dar-lhes orientação jurídica con-
veniente; manter atualizada coletânea de leis municipais, bem 
como a legislação federal e estadual de interesse do município, 
cientificando o Prefeito dos assuntos que encerram problemas 
relevantes para o Município; promover a cobrança judicial da 
dívida ativa e de quaisquer créditos do município, que não sejam 
liquidados nos prazos legais e regulamentares; proporcionar 
assessoramento jurídico aos órgãos da Prefeitura; executar 
tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior.

ANEXO II – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
(Toda legislação deve ser considerada com as alterações e 

atualizações vigentes até a data da publicação do edital)
Direito Constitucional
1. ESTADO. Origem. Formação. Conceito e elementos. Forma 

de Estado. Formas de Governo. Sistemas de Governo.
2. DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. Constituição 

e processo. Direito constitucional processual. Sistema Jurídico. 
Supremacia Constitucional. Nulidade. Conceito de Constitucio-
nalidade. Controle de Constitucionalidade. Conceito, Requisitos 
e Espécies de Controle de Constitucionalidade. Controle Difuso. 
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Súmula Vincu-
lante. Repercussão Geral. Controle Concentrado. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionali-
dade. Ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. 
Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Arguição de 
descumprimento de preceito fundamental. Controle de Consti-
tucionalidade no âmbito estadual. WRITS CONSTITUCIONAIS. 
Habeas corpus. Habeas data. Mandado de injunção. Mandado 
de segurança. Ações Constitucionais.

3. EFICÁCIA E APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITU-
CIONAIS.

4. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E DO PODER. Federação. 
Características. Federação Brasileira. União. Competência da 
União. Regiões Administrativas e de Desenvolvimento. Estados-
membros. Formação dos Estados-membros. Competência dos 
Estados-membros. Regiões Metropolitanas, aglomerações urba-
nas e microrregiões. Municípios. Formação dos Municípios. 
Competência dos Municípios. Distrito Federal. Competência do 
Distrito Federal. Territórios Federais. Natureza Jurídica dos Ter-
ritórios. Repartição das Competências. Intervenção. Intervenção 
Federal. Intervenção Estadual.

5. PODER LEGISLATIVO. Estrutura do Poder Legislativo. 
Estrutura do Poder Legislativo Federal, Estadual, Municipal, 
Distrital e dos Territórios. Atribuições do Congresso Nacional. 
Câmara dos Deputados. Competência privativa da Câmara dos 
Deputados. Senado Federal. Competência privativa do Senado 
Federal. Das reuniões das Casas Legislativas. Sessão Legislativa. 
Das comissões. Dos Parlamentares. Federal, estadual e municipal 
e distrital. Remuneração dos Parlamentares. Imunidades Par-
lamentares. Imunidade Material e Formal. Incompatibilidades 
e Impedimentos dos Parlamentares. Perda do Mandato do 
Deputado ou Senador. Cassação e Extinção do Mandato. Fide-
lidade e Infidelidade Partidária. Perda do Mandato por ato de 
infidelidade partidária.

6. PROCESSO LEGISLATIVO. Tipos e Espécies. Procedimento. 
Fases. Iniciativa. Discussão e Aprovação. Execução. Espécies 
Normativas. Emenda Constitucional. Leis Complementares, Ordi-
nárias e Delegadas, Medida Provisória, Decreto Legislativo e 
Resoluções. Função fiscalizatória exercida pelo Legislativo e 
pelo Tribunal de Contas. Poderes dos Tribunais de Contas. Com-
posição, características e atribuições dos Tribunais de Contas. 
Tribunais de Contas Estaduais e do Distrito Federal. Tribunais de 
Contas Municipais. Ministério Público de Contas.

7. PODER EXECUTIVO. O exercício do Poder Executivo no 
âmbito federal, estadual, municipal, distrital e dos territórios. 
Atribuições. Posse e Mandato. Vacância e impedimentos dos 
cargos. Ministros de Estado. Conselho da República. Conselho de 
Defesa Nacional. Crimes de Responsabilidade. Crimes Comuns. 
Prisão. Imunidade Formal.

8. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. Evolução. 
Características. Aplicabilidade. Direitos Humanos. Direitos 
Fundamentais explícitos e implícitos. Convenções e Tratados 
Internacionais sobre Direitos Humanos. Conflito entre Direitos 
Fundamentais. Direitos Individuais e Coletivos. Direitos Sociais. 
Direitos da Nacionalidade. Direitos Políticos. Inelegibilidades. 
Ficha Limpa. Partidos Políticos. Os mecanismos de participação 
do cidadão, do povo e da sociedade na vida política e adminis-
trativa brasileira.

9. ORDEM SOCIAL. Seguridade Social. Educação. Cultura. 
Desporto. Ciência e Tecnologia. Comunicação Social. Meio 
Ambiente. Família, Criança, Adolescente e Idoso. Direito à Pro-
teção Especial. Índios.

10. ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA. Princípios da 
Ordem Econômica. Sistema Financeiro Nacional. Intervenção do 
Estado. Da política urbana. Da política agrícola.

11. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Princípios constitucio-
nais. Servidor Público. Licitação. Improbidade Administrativa. 
Servidor público e mandato eletivo. Sistema Remuneratório. 
Previdência e estabilidade do servidor público.

12. Súmulas dos Tribunais Superiores (STJ e STF).
Direito Administrativo
1. Conceito de direito administrativo. Origem. Bases ideo-

lógicas. Regime jurídico administrativo. Função pública. Função 
administrativa. Função política ou de governo. Conceito de 
interesse público. Interesse primário e secundário. Regime 
jurídico-administrativo. Princípios constitucionais do direito 
administrativo expressos e implícitos.

2. Organização administrativa. Órgãos públicos. Competên-
cias administrativas. Competências discricionárias e vinculadas: 
Conceito, fundamentos e limites da discricionariedade, mérito 
do ato administrativo, discricionariedade técnica, controle da 
discricionariedade. Centralização e descentralização administra-
tiva. Desconcentração. Hierarquia administrativa. Delegação e 
avocação de competência.

3. Administração indireta. Conceito. Controle da Adminis-
tração indireta. Autarquias. Autarquias especiais. Agências exe-
cutivas. Agências reguladoras. Fundações públicas. Fundações 
municipais. Empresas estatais: empresas públicas e sociedades 

classificação dos candidatos, de acordo com as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

2. Por ocasião da contratação, deverão ser comprovadas, 
mediante entrega dos devidos documentos, observados os ter-
mos do item 3. do Capítulo II - DAS INSCRIÇÕES:

a) ter, na data da contratação, os requisitos exigidos para o 
cargo, previstos na inscrição;

b) firmar declaração de que não acumula remuneração pro-
veniente de cargos públicos, conforme previsto na Constituição 
Federal de 1988;

c) outras exigências que a Prefeitura Municipal de Mogi das 
Cruzes julgar necessárias.

3. A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, no momento 
do recebimento dos documentos para a contratação, afixará 
1 (uma) fotografia atualizada 3x4 cm do candidato no Cartão 
de Autenticação Digital - CAD, e, na sequência, coletará a 
impressão digital no Cartão, para confirmação da digital e/ou 
assinatura, coletados no dia da realização das provas.

4. O não atendimento à convocação ou a não contratação 
dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de 
desistência implicará a exclusão definitiva do candidato deste 
Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos futuros.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento 

das presentes instruções e a aceitação tácita das condições 
do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital 
e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar 
desconhecimento.

1.1. A Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal de Mogi 
das Cruzes não se responsabilizam por qualquer procedimento, 
efetuado pela Internet, não recebido por motivo de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestio-
namento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

2. Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou tentativa 
de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou 
nas instruções constantes na prova, bem como o tratamento 
incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na apli-
cação da prova.

3. A inexatidão das informações e/ou irregularidades e/ou 
falsidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade 
da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das 
demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal.

4. Comprovada a inexatidão ou irregularidades, descrita no 
item 3. deste Capítulo, o candidato estará sujeito a responder 
por falsidade ideológica de acordo com o artigo 299 do Código 
Penal.

5. Caberá ao Prefeito da Prefeitura Municipal de Mogi das 
Cruzes a homologação deste Concurso.

6. O prazo de validade deste Concurso será de 02 (dois) 
anos, contado da data da homologação, prorrogável por uma 
única vez e por igual período, a critério da Administração.

7. As informações sobre o presente Concurso Público serão 
prestadas pela Fundação VUNESP, por meio do Disque VUNESP, 
e pela internet, no site www.vunesp.com.br, sendo que após 
a classificação as informações serão de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

8. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, 
desde a inscrição até a publicação da classificação, na Fundação 
VUNESP e, após esse período, na Prefeitura Municipal de Mogi 
das Cruzes, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja 
possível à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes informá-lo 
da convocação, por falta da citada atualização.

9. A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes se a Fundação 
VUNESP não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao 
candidato decorrentes de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas 

de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
10. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais retifica-

ções, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito ou circunstância 
que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo.

11. A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e a Funda-
ção VUNESP se eximem das despesas decorrentes de viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento a qualquer das 
fases deste Concurso Público, bem como da responsabilidade 
sobre material e/ou documento eventualmente esquecidos nos 
locais das provas.

12. O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, 
de quaisquer das condições estabelecidas neste Edital, implicará 
em sua eliminação do Concurso Público.

13. Decorridos 90 dias da data da homologação e não 
caracterizando qualquer óbice, é facultado o descarte dos regis-
tros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do 
Concurso Público, os registros eletrônicos.

14. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer 
tempo, a Fundação VUNESP e a Prefeitura Municipal de Mogi 
das Cruzes poderão anular a inscrição, prova ou nomeação do 
candidato, verificadas falsidades de declaração ou irregularidade 
no Certame.

15. O candidato será considerado desistente e excluído 
do Concurso Público quando não comparecer às convocações 
nas datas estabelecidas ou quando manifestar sua desistência 
por escrito.

16. A legislação com entrada em vigor após a data de publi-
cação deste Edital e alterações posteriores não serão objeto de 
avaliação da prova neste Concurso Público.

17. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, 
referentes à realização deste Concurso Público, serão publicados 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e divulgada, como sub-
sídio, até a classificação, no site da Fundação VUNESP – www.
vunesp.com.br, na página do Concurso Público, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

18. Toda a menção a horário neste Edital e em outros 
atos dele decorrentes terá como referência o horário oficial de 
Brasília – DF.

19. Durante a realização de qualquer prova/fase e/ou em 
nenhuma das etapas deste Concurso Público será permitida a 
utilização de qualquer tipo de aparelho que realize a gravação 
de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos 
seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso 
Público. Caso haja qualquer necessidade de realização de uma 
ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à 
produção do conhecimento a ser avaliado pela banca examina-
dora da organizadora do Concurso Público, caberá à Fundação 
VUNESP e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo 
e qualquer material produzido.

20. Salvo a exceção prevista no item 7. Do Capítulo V – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA, PRÁTICO-PROFISSIONAL e 
DE TÍTULOS, durante a realização de qualquer prova/fase e/ou 
em nenhuma das etapas deste Concurso Público não será permi-
tida a permanência de acompanhantes, terceiros ou candidatos 
que realizaram ou realizarão prova/fase nos locais de aplicação, 
seja qual for o motivo alegado.

21. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omis-
sos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível, 
pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e pela Fundação 
VUNESP, no que a cada uma couber.

22. A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e a Fundação 
VUNESP não emitirão Declaração de Aprovação no Concurso 
Público, sendo a própria publicação no Diário Oficial do Estado 

1.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 
100 (cem) pontos.

1.2. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula:
NP = (Na x100)/ Tq
Onde:
NP = Nota da prova
Na = Número de acertos
Tq = Total de questões da prova objetiva
1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver 

nota igual ou superior a 50 pontos.
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso 

Público.

35. Todos os documentos/títulos entregues, cuja devolução 
não for solicitada no prazo de 90 (noventa) dias, contados a 
partir da homologação do resultado final do Concurso, serão 
inutilizados.

36. A solicitação da devolução dos documentos deverá ser 
feita somente após a publicação da homologação do Concurso 
e deverá ser encaminhada por Sedex ou Aviso de Recebimento 
– AR, à Fundação Vunesp, situada na Rua Dona Germaine Bur-
chard, 515, Água Branca/Perdizes, São Paulo – CEP 05002-062, 
contendo a especificação do respectivo Concurso.

VI. DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA

2. DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL
2.1. Será corrigida a prova prático-profissional dos primeiros candidatos mais bem habilitados na prova objetiva, na proporção 

constante no quadro adiante:

Quantidade de provas que serão corrigidas

Cargo Ampla Concorrência
Candidatos Deficientes

(5%)

Procurador Jurídico
50 3

2.1.1. Todos os candidatos empatados na última colocação, 
no limite previsto na tabela do subitem 2.1., deste Capítulo, 
terão sua prova prático-profissional corrigida.

2.2. A prova prático-profissional será avaliada na escala de 
0 (zero) a 100 (cem) pontos.

2.2.1. Será considerado habilitado o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.

2.3. Na correção da prova prático-profissional, serão ana-
lisados o conhecimento técnico e a capacidade teórico-prática 
do candidato em desenvolver a peça apresentada, com clareza, 
coerência e objetividade, bem como o nível de conhecimento 
da matéria, a técnica e exposição, observadas a adequação do 
conteúdo à questão proposta, a pertinência e a relevância dos 
aspectos abordados. Serão avaliadas, ainda, a organização, a 
análise, a síntese dos fatos examinados e a correção gramatical.

2.4. Será atribuída nota 0 (zero) à prova que:
a) fugir ao tema proposto;
b) apresentar peça jurídica inadequada ao tema proposto;
c) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou 

informação não pertinente ao solicitado na proposta da peça 
processual que possa permitir a identificação do candidato;

d) apresentar sinais de uso de corretor de texto ou de 
caneta marca-texto;

e) estiver faltando folhas;
f) estiver em branco;
g) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente 

ou não for redigida em português;
h) for escrita com caneta de tinta de cor diferente de azul 

ou preta, em parte ou em sua totalidade;

i) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;
j) apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado 

para tal.
2.5. Será considerado como não-escrito o texto ou trecho 

de texto que:
a) estiver rasurado;
b) for ilegível ou incompreensível;
c) for escrito em língua diferente da portuguesa;
d) for escrito fora do espaço destinado ao texto definitivo;
e) for escrito a lápis.
2.6. O candidato não habilitado na prova prático-profissio-

nal ou aquele habilitado na prova objetiva, mas que não tiver 
a sua prova prático-profissional corrigida, será eliminado do 
Concurso Público.

3. DA PROVA DE TÍTULOS
3.1. A prova de títulos terá caráter classificatório.
3.2. Somente serão avaliados os títulos dos candidatos 

habilitados na prova prático-profissional.
3.3. A pontuação total da prova de títulos estará limitada ao 

valor máximo de 6 (seis)pontos.
3.4. A pontuação dos títulos estará limitada aos valores 

constantes na tabela de títulos, observando-se os comprovantes, 
os valores unitário e máximo e a quantidade máxima de cada 
título.

3.5. Somente serão avaliados os títulos obtidos até a data 
de realização da prova de títulos, prevista neste Edital, desconsi-
deradas eventuais alterações dessa data.

3.6. Cada título será considerado uma única vez.

3.7. Tabela de Títulos

3.8. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou 
ilegalidade na obtenção do título, o candidato terá anulada 
a respectiva pontuação e, comprovada a sua culpa, esse será 
eliminado do Concurso.

VII. DA PONTUAÇÃO FINAL
1. A pontuação final dos candidatos habilitados corres-

ponderá à nota da prova objetiva acrescida da nota da prova 
prático-profissional e da pontuação da prova de títulos.

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO 
FINAL

1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem 
decrescente da pontuação final.

2. Na hipótese de igualdade na pontuação, serão aplicados, 
sucessivamente, os critérios de desempate adiante definidos:

a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 
Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

b) que obtiver maior pontuação na prova de títulos;
c) que obtiver maior pontuação na prova Prático-Profis-

sional;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-

mentos Específicos;
e) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
f) que tiver exercido a função de jurado nos termos da Lei 

Federal nº 11.689/2008;
2.1 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na 

presença dos candidatos envolvidos.
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas 

listas, sendo:
a) lista geral: contendo todos os classificados, inclusive os 

candidatos portadores de deficiência;
b) lista especial: contendo somente os candidatos portado-

res de deficiência classificados.
3.1. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou classi-

ficação de candidatos com deficiência, será elaborada somente 
a Lista de Classificação Geral.

IX - DOS RECURSOS
1. O prazo para interposição de recurso será de 02 dias 

úteis, contados do 1º dia útil subsequente à data da divulgação 
ou do fato que lhe deu origem.

2. Em caso de interposição de recurso contra o resultado da 
condição de pessoa com deficiência, o candidato poderá interpor 
recurso no período de 23.11.2016 a 24.11.2016, por meio de 
link específico do Concurso, no site www.vunesp.com.br.

2.1. Em caso de interposição de recurso contra o gabarito 
e contra o resultado da prova do Concurso Público, o candidato, 
dentro do prazo estabelecido no item 1. deste Capítulo, deverá 
utilizar somente o campo próprio para interposição de recursos, 
no site www.vunesp.com.br, na página específica do Concurso 
Público, e seguir as instruções ali contidas.

3. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, 
deverá ser elaborado de forma individualizada, ou seja 1 (um) 
recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante 
parecer técnico da Banca Examinadora.

3.1. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função 
da análise dos recursos interpostos e, caso haja anulação ou 
alteração de gabarito, a prova será corrigida de acordo com o 
gabarito oficial definitivo.

3.2. No caso de recurso interposto dentro das especifica-
ções, poderá haver, eventualmente, alteração de nota, habilita-
ção e/ou classificação inicial obtida pelos candidatos para uma 
nota e/ou classificação superior ou inferior, bem como poderá 
ocorrer a habilitação ou a desclassificação de candidatos.

3.3. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será 
atribuída a todos os candidatos presentes na prova.

3.4. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso 
contra os pedidos de inscrição na condição de candidato com 
deficiência, contra o gabarito e o resultado das diversas etapas 
do Concurso Público será publicada, oficialmente, no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e divulgada, como subsídio, no 
site da Fundação VUNESP – www.vunesp.com.br, na página do 
Concurso Público.

4. No caso de recurso em pendência à época da realização 
de alguma das etapas do Concurso Público, o candidato poderá 
participar condicionalmente da etapa seguinte.

5. A Banca Examinadora constitui última instância para os 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

6. Não será aceito e conhecido recurso interposto pelos 
Correios, por meio de fac-símile, e-mail ou por qualquer outro 
meio, além do previsto neste Edital.

7. O recurso interposto fora da forma e dos prazos esti-
pulados neste Edital não será conhecido, bem como não será 
conhecido aquele que não apresentar fundamentação e emba-
samento, ou aquele que não atender às instruções constantes 
do “link” Recursos, na página específica do Concurso Público.

8. Quando da publicação do resultado das provas, serão 
disponibilizados os espelhos da folha de respostas da prova 
objetiva e da prova prático-profissional, bem como a grade de 
correção da prova prático-profissional.

8.1. Os espelhos da folha de respostas da prova objetiva e 
da prova prático-profissional ficarão disponibilizados durante 
o prazo para interposição de recurso contra o resultado das 
referidas provas.

9. Não serão aceitos pedidos de revisão de recurso e/ou 
recurso de recurso e/ou pedido de reconsideração.

10. Somente serão considerados os recursos interpostos 
para a fase a que se referem e no prazo estipulado, não sendo 
aceito, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a 
evento diverso daquele em andamento.

11. O candidato que não interpuser recurso no prazo 
mencionado será responsável pelas consequências advindas 
de sua omissão.

12. A interposição de recursos não obsta o regular anda-
mento das demais fases deste Concurso Público.

X - DA CONTRATAÇÃO
1. A contratação será caracterizada até 15 (quinze) dias 

após o atendimento da convocação e obedecerá à ordem de 
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