CÃMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA
(Edital nº 01 /2016)
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N⁰ 01/21016
LEIA-SE COMO SE SEGUE E NÃO COMO FOI PUBLICADO.

I - ADVOGADO
Conhecimentos Específicos e Legislação: Direito Administrativo - Dos Atos administrativos:
conceitos, requisitos, atributos, validade, eficácia, vigência, espécie, exteriorização, extinção,
revogação, anulação, convalidação, atos vinculados, discricionários, inexistentes, nulos e anuláveis,
de direito privado; Procedimento Administrativo: devido processo legal, licitação: conceito, finalidade,
objeto, princípios, modalidades, dispensabilidade, inelegibilidade, adjudicação, homologação e
anulação; Bens Públicos: conceito, classificação, aquisição, uso, imprescritibilidade,
impenhorabilidade, e não oneração, concessão, permissão, autorização, servidões administrativas,
da alienação dos bens públicos; Desapropriação: conceitos, requisitos, por utilidade pública, por zona
e indireta, para urbanização e reurbanização e retrocessão; Serviço Público: conceitos, requisitos,
remuneração, execução, centralizada e descentralizada; Poder regulamentar e poder de polícia:
conceito, competência e limites; Contratos administrativos: conceitos, princípios, requisitos e
execução; Servidores Públicos: princípios constitucionais, regime jurídico, provimento, acumulação,
estabilidade, reintegração, responsabilidade civil, disciplinar e responsabilidade patrimonial do
Estado. Lei de Licitações, Lei de Concessões, Lei das Parcerias Público Privadas. 201/67; Lei nº
8.429/92. Direito Constitucional Constituição: conceito e espécies, interpretação e aplicabilidade das
normas constitucionais, controle da constitucionalidade, órgãos e formas; A Federação, a República,
a democracia e o estado de direito: conceitos; A tripartição dos poderes: o Poder Legislativo, o Poder
Executivo e o Poder Judiciário; O Estado Federal: a União, os Estados, O Distrito Federal e os
Municípios; Os Municípios: Lei Orgânica Municipal, autonomia, competência, organização política e
administrativa, intervenção nos municípios, fiscalização financeira e orçamentária; O Processo
Legislativo: conceito de Lei, fases do processo, espécies normativas e processo orçamentário;
Controle de constitucionalidade de atos municipais; O mandado de Segurança e ação Popular; A
Administração Pública: conceito, princípios, controle interno e controle externo - Tribunal de Contas.
Direito Público e a Lei de Licitações - LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 com suas alterações.
Legislação: Constituição Federal - Da Administração Pública (Art. 37 e 38); Dos Servidores Públicos
(Art. 39 a 41). Lei Orgânica do Município de Cabreúva/SP e Regimento Interno da Câmara Municipal
de Cabreúva/SP.

II - Ficam mantidas todas as demais disposições constantes no Edital n⁰
01/2016.
Cabreúva, 05 de abril de 2016.
Adriano Alves de Castro
Presidente da Câmara

