
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME: ______________________________________________________________ 

 

CPF: __________________________ Nº DE IDENTIDADE: __________________  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DATA/PERÍODO LOCAL 

Divulgação do Gabarito Preliminar 21.05.2012 Na internet (www.ajuri.org.br/concursos) 

Interposição de recursos ao Gabarito Preliminar 22/23.05.2012 Na internet (www.ajuri.org.br/concursos) 

Divulgação do resultado dos recursos ao Gabarito Preliminar 29.05.2012 Na internet (www.ajuri.org.br/concursos) 

Divulgação do Gabarito Oficial 30.05.2012 Na internet (www.ajuri.org.br/concursos) 

Divulgação da Lista Preliminar da Pontuação da Prova 

Objetiva 
11.06.2012 Na internet (www.ajuri.org.br/concursos) 

  
FFUUNNDDAAÇÇÃÃOO  AAJJUURRII  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDEE  BBOOAA  VVIISSTTAA  --  PPMMBBVV  
CCOONNCCUURRSSOO  EEMMHHUURR  --  22001122    

 

• O candidato receberá do fiscal: 

o Um caderno de texto definitivo contendo o enunciado da Peça Técnica Discursiva Processual. 

• Ao receber o caderno de texto definitivo você deve: 

o preencher corretamente seu nome, número de identidade e número do CPF; 

o comunicar imediatamente ao fiscal da sala qualquer erro encontrado no material recebido; 

o ler atentamente as instruções de preenchimento do caderno de texto definitivo; 

o assinar o caderno de texto definitivo, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou 

o preta. 

• Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a Prova. Faça-as com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo 

inclui a marcação da folha de respostas (Prova Objetiva). E a elaboração de 01 (uma) peça técnica discursiva. 
• Somente após decorridas 4h30min (quatro horas e trinta minutos) do início da prova, será permitido levar o caderno 

de prova. 
• Após o término da prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal as folhas de textos definitivos.  
• Os dois últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 

•

IINNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  ––  GGEERRAAIISS  
 



EMHUR - 2012  

 

 

 

Marcelo Pereira foi contratado pela Empresa de Desenvolvimento Urbano e 
Habitacional do Município de Boa Vista - EMHUR, em 15/01/2010, para fazer a pintura 
de três salas, no prazo de 30 dias, sendo ajustado o valor total do serviço em R$ 
1.000,00, através da celebração de contrato de prestação de serviços. O serviço foi 
desempenhado de acordo com cronograma elaborado pelo próprio prestador de serviço, 
sem qualquer tipo de relação de subordinação na sua execução ou cumprimento de 
horários. Ao final, cumprido o serviço, em 12/02/2010, o valor contratado foi pago 
integralmente, bem como efetuados os recolhimentos previdenciários devidos. 

Em 20/04/2012, através de representação por advogado, Marcelo Pereira ingressou com 
ação (nº 0115861-42.2012.8.23.0010), alegando haver ocorrido relação de emprego com 
a EMHUR e postulando: a) declaração de vínculo empregatício e anotação em CTPS; b) 
pagamento de salário mensal de R$ 1.000,00; c) aviso prévio; d) férias proporcionais 
com o terço constitucional; e) décimo terceiro salário; f) FGTS e multa de 40% e g) 
indenização decorrente do seguro desemprego. 

Sabendo que a ação foi ajuizada na Comarca de Boa Vista/RR e distribuída para a 2ª 
Vara Cível, na condição de procurador(a) da EMHUR, elabore a peça processual 
adequada. 

 

PEÇA TÉCNICA 




