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DECRETO N.o ü1, de 11 de fevereiro de 2020.
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qmdro de pessoal da preÍeitara Municipal ã eoço
Dantas/pB e adota outras prooidências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNTCÍT'TO DE POÇO
paNres, Estado daParuTba,no uso de suas atribuições legas e tendo em vista a
necessidade de regulamentar a realização de concurso público para provimento dos
cargos do seu quadro de pessoa[

DECRETA:

CAPTTULO I
DrsPosrÇÕEs PRELTMTNARES

Art' L" os Concursos Públicos para provimento de cargos vagos, no seruiço público
municipal, serão autorizados por ato próprio do Chefe do Executivo Municipal, à vista
da existência de vagas, atuais e futuras, e d.as necessidades da administração
municipal.

Atí2" os concursos serão constituÍdos por provas obietivas de múlüpla escolha ou de
provas objetivas e de tÍtulos, e ainda prova prática.

Art' 3" Enquanto houver candidato aprovado e classificado e não convocado para
invesüdura em determinado cargo, não se publicará edital de Concurso público para
provimento do me§mo cargo salvo quando esgotado o prazo de validade do Concurso
Público em que se habilitou o candidato.
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Art' 4o A aprovação em Concurso Público, dentro do número de vagas, gera direito à
nomeação, dentro do prazo de validade do concurso.

CAPÍTULO II
DO EDITAL DO CONCURSO

Art' 5" A Comissão de Concursos elaborará para cada concurso, Edital do qual, após
aprovado pelo prefeito Municipal, constará o seguinte:
I - número mÍnimo de vagas;

II - requisitos, períodos,Ioca§ horários e condiçÕes para recebimento de inscrições;
III - requisitos para investidura no cárgo;

rv - disciplinas a serem exigidas nos exames da primeira etapa e respectivos conteúdos
programáticos;

v - número, tipo, caráter e critérios de avaliação de cada exame;
VI - critérios de classificação no concurso;

Yrr - ptazos' locais e condições para interposição de recurso contra cancelamento de
inscrição de candidato, contra gabarito oficial e contra resultado provisório de prova
da primeira etapa;

utr - duração e locar de realização do programa de Formação; e
IX - prazo de validade do concurso;

X - reserva de vagas para pessoÉls com deficiência;
XI - previsão de recurso quanto:

a) à aplicação das provas;

b) às questÕes das provas e gabaritos preliminares;

c) ao resultado das provas.

XII - os critérios de desempate se houver necessidade;
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Xm - quaisquer outras exigências que devam ser atendidas pelos candidatos ou

informações que se fizerem necessários à boa ordenação do concurso.

Aú. 6o Os prazos fixados no Edital, poderão ser proffogados a julzo do Prefeito

Municipal ou da Comissão de Concursos, através de pubticidade prévia e ampla.

CAPÍTULO ilI
DOS CANDIDATOS

Art.7" Poderão se candidatar aos cargos públicos do Quadro de Pessoal da Prefeitura

Municipal todos os candidatos que preencham aos seguintes requisitos:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado;

II - ter idade mÍnima de 18 (dezoito) anos na data da posse;

III - estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;

IV - estar quite com as obrigações eleitorais;

v - satisfazer aos requisitos exigidos no edital para provimento do cargo.

Art. 8o As limitações de idade, de sexo, e os requisitos exigidos para cada cargo em

particular, poderão ser estabelecidos em função da natureza dos mesmos e das

disposições legais e regulamentares que disciplinarem o assunto.

CAPÍTUIO ry
DAS INSCRIçÔES

AÍt. 9o A abertura de concurso far+e-á por Edital que mencione o prazo para o

recebimento de inscrições, não podendo sua publicação ocorrer em prazo inferior a 10

(dez) dias do início das mesmas.
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Art' 10' As inscrições dos candidatos serão eíetuadas no local detenninado pela
Administraçã. Municipal nos horários e prazos determinados pelo Edital, ou através
de meio eletrônico.

Parágrafo único. Não serão aceitas inscrições fora do prazo.
Art' 11' Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em
concurso público para o provimento de cargo cujas atribuições sejam comparveis com
a deficiência' para tais pe§soas serão reservado s até 20% (vinte por cento) das vagas
oferecidas no concurso.

§ 1o - o candidato portador de deficiência concorre em igualdade de condições com os
demais candidatos às vagas de ampla concorrência e, ainda, às vagas reservadas aos
portadores de deficiência, para o cargo.

§ 2' - o candidato portador de deficiênci4 se cl,assificado, além de figurar na lista de
classificação geral do cargo pelo qual optar por concorrer, terá seu nome publicado em
separadq na lista de classificação das vagas oferecidas aos portadores de deficiência
do mesmo catgo,caso exista.

§ 3" - somente serão consideradas como pessoas portadoras de deficiência aquelas que
se enquadrem nas categorias constantes do art. 4s do Decreto ns 2.29g, de 20 de
dezembro de1999.

§ 4' - os candidatos portadores de deÍiciênci4 aprovados e classificados no Concurso
Público, serão avaliados por uma equipe multiprofissional, de acordo com o art. 43 do
Decreto ns}.29g, de 20 de dezembro de l,ggg,antes de sua nomeação.
§ 50 - A equipe multiprofissional emitirá parecer conclusivq observando as
inÍorurações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, a natu reza d.asatribuiçÕes
Para o cargo/atividade, a viabilidade das condições de acessibilidade e o ambiente de
trabalho' a possibilidade de utilização, pelo candidato, de equipamentos ou outros
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meios que habitualmente utilize e a Classificação Internacional de Doenças
apresentada.

§ 6" - As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos,
adaptações' meios ou recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado das
atribuições especificadas para o cargo a que se candidatar.
§7" - A decisão final da equipe multiprofusional será soberana e definitiva.
§'8' - As vagas reservadas a portadores de deficiência que não forem providas por
falta de candidatos, por reprovação no Concurso público, por contraindicação na
peÍcia médica ou por outro motivq serão preenchidas pelos demais aprovados do
mesmo cargo/ observada a ordem de classificação.

AÍt' 12' Não poderão se inscrever as pessoas impedidas do exercÍcio de cargos
públicoq ou condenadas com sentença kansitada em jurgado.
Art' 13' os formulários de inscrição d.everão serpreenchidos, sem emendas ou rasuras,
no ato da mesma, ou caso seia por meio eletrônico serão preenchidos diretamente no
site do concurso.

§ 1" será cobrada uma taxa de inscrição que não será devolvida em nenhuma hipótese,
ainda que haja desistência por parte do candidato, salvo no caso de não realização do
concursq por curpa ou omissão excrusiva da Administração.
§ 2" o candidato deverá efetuar o pagamento da inscrição junto à rede bancária,
através de boleto bancáriq forma determinada pelo Editar.
Art' 14. Não será permiüd4 sob qualquer pretextq a inscrição condicional.
Art' 15' A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da ficha de inscrição, bem
como a apresentação de documentos falsos ou graciosos, impli cará na eliminação
sumária do candidato.
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Art' 16' A Adminiskação Municipal prestará todas as informações necessárias aos
interessados' através de seus serviços ou pela empresa executora do concurso.
Art' 17' o ato de inscrição implicará no conhecimento e na aceitação de todas as
disposições do Edital respectivo.

Art' 18' As inscrições em desacordo com este Decreto e o Edital serão nu]as.

CAPÍTULO V
DAS COMISSÔES DE CONCURSOS

Art 19. O Chefe do Executivo design Ná, pata cada concurso,
composta de 3 (três) membros, dos quais um será presidente,
servidores públicos municipais.

Parágrafo único' A critério do Prefeito, a comissão poderá ser substituÍda, no todo ou
em parte' a qualquer tempo, desde que não seja no perÍodo inferior às 4g (quarenta e
oito) horas que antecedem a aplicação das provas.
Art' 20' A Comissão de Concursos deverá acompanhar a aplicação das provas nos
tennos do Edital.

Parágrafo único' A comissão poderá requisitar o auxflio da pessoa fÍsica ou jurídica
especializada' para elaboração de todos os atos do concurso, inclusive elaboração,
aplicação e correção das provas, que versarem acerca de matérias especÍficas ou
complexas.

Art' 21" A execução do concurso pode ser feita com
espec taltzada, contratada com esta finalidacle.

o auxflio de instituição

CAPÍTULO VI
DAS PROVAS E DOS TÍTULOS
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Aft'22' A data o horário e o local, onde o candidato deverá Íazeras provas, constarão
em Edital de Convocação para realização da prova a ser publicado pela Comissão com
uma antecedência mínima de 05 (cinco) dias, ou já estarem divulgados estes dados no
Edital de abertura do concurso.

Aft' 23' As provas deverão conter questões teóricas e de aplicação práüca no
desempenho do cargo para o qual se faz o concurso, caso seja necessário.
Art' 2L o Concurso púbrico poderá constar do seguinte:
I - Questões de Língua portuguesa, adequadas ao nÍver de escolaridade;
II - Questões de Conhecimentos Básicos EspecÍficos do cargo;
trI - Qo"rtões de Matemáüc4 adequadas ao níver de escolaridade;
lV - Prova prático-verbal, quando o cargo exigir;
V - Prova prática;

W - Psicotécnico, quando previsto em lery

VII - Prova de tÍtulos.

VII - Teste de Aptidão FÍsica quando o cargo exigir.

Art' 25' As provas dos itens rv e v visarão a adequação dos candidatos às exigências
de cada cargo e terá caráter classificatório, e será avaliada na escala de 0 a 100 pontos,
exceto para os cargos em que seja imprescindÍvel a habilidade no manuseio do
equipamento, quando então, terão caráter eliminatória.
AÍt' 26' o resultado do psicotécnico, sempre previsto em lei, classificará ou
desclassific ar á o candidato.

Atí 27' os ítu]os a serem estabelecidos no Edital terão valor máximo de 20 (vinte)
pontos, não se permitindo a acumuração de títulos.
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Art' 28' As provas escritas serão avaliad.as de 0 a 100 pontos, sendo eliminado o
candidato que não alcançar 50 pontos.

fut' 29' o servidor estável, detentor de função pública na área específica, na prefeitura
Municipal' candidato ao Concurso Públicq fará jus a contar seu tempo de serviço, o
qual será computado como tÍtulo, conÍorme disposição contida no s 1,, do art. 19 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que será, no máximo, 20% (vrnte por
cento) do total de 100 (cem) pontos.

Art' 30' os candidatos aprovados submeter-se-ão a exames médicos quando
convocados para admissão.

Parágrafo único' somente serão passÍveis de nomeação os candidatos considerados
aptos no exame médico realizado pela Junta Médica do MunicÍpio de poço Dantas,
devidamente nomeada pela Administração Municipal.
Art' 31' o candidato que se recusar a fazerqualquer prova ou que se retirar do recintg
durante arealizaçáo de qualquer delas, sem autori zaçãodo aplicador ou fiscais, será
automaücamente eliminado do Concurso público.

fut' 32' será eliminado o candidato que usar de incorreção ou descortesia com os
aplicadores ou fucais de provas ou autoridades presentes, ou que for surpreendido
em comunicação com outros candidatos ou pessoas estranhas, verbalnent€, por
escrito ou qualquer outro meio.

Art' 33' Não haverá segunda chamada pwa nenhuma prova, sendo eliminado o
candidato faltoso, mesmo que por enÍermidade.

Art' 34' A divulgação de resultados será feita pela secretaria de Administração, sendo
obrigatÓria a sua posterior publicação nos órgãos de imprensa de circulação regional
e no Diário Oficial do MunicÍpio.
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cer,Íruro vu
Do pRocrsso DE clAssmrcaçÃo

Art' 35' será considerado aprovado o candidato que obtiver o número de pontos
exigidos no Edital.

Art' 36' A classificação final dos candidatos será feita em ordem decrescente, partindo
do maior resultado obtido pelo somatório dos pontos obtidos ruú provas objetivas de
nnultipla escolha e dos títulos apresentador, qrurrdo previsto.
AÍt' 37' No caso de empate, serão adotados os seguintes critérios para desempate:
I - aos candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art.
27 da Lei Federaln" 10'741/20o3,entre si e frente aos demas será dada preferência ao
de idade mais elevada;

II - maior pontuação nas questões de Língua portuguesa da prova objetiva;
III - maior idade;

IV - sorteio público.

v - No caso de ocorrer sorteio público como critério de desempate, este será realizado
em data a ser comunicada aos candidatos através de Edital ou Aviso.
Parágrafo único' No Edital poderão constar outros critérios de desempate, desde que
tenha sido aprovado pera Comissão de Concursos, conÍorme os cargos.

CAPÍTULO VIII
DA HOMOLOGAçÃo oo CONCURSO púBrrco

Art' 38' compete ao Prefeito Municipal no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados
da publicação do resultado finar, a HoMoLoGAÇÃo do concurso, à vista do
relatório conjunto apresentado pela Comissão organizadora e Empresa Contratada,
podendo esta ser por cargo ou conjunto de cargos.
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AÚ' 39' Quando da rcalização do concurso, ocorrendo irregularidade insanável ou
preterição de formalidade substancial que possa afetar o seu resultado, terá qualquer
candidato o direito de recorrer a Comissão de Concursos, a qual lawarárelatório
circunstanciado e encaminh arâ ao Prefeito Municipal que poderá, mediante decisão
fundamentada anular o concurso, total ou parcialmente, promovendo a apuração da
responsabilidade.

Parágrafo único' o recurso previsto neste artigo poderá ser interposto até o 30
(terceiro) dia útil após a publicação da lista definitiva de classificação e não terá efeito
suspensivo.

Art' 40' os candidatos aprovados serão convocados à medida da necessidacle da
Prefeitura Municipal de poço Dantas, respeitada, criteriosamente, a ordem de
classificação dos que lograram êxito.

Art' 41' A inscrição implicará o conhecimentq pelo candidatg dos termos do presente
Decreto e do Edital nao lhe assistindo o direito de ulteriormente alegar ignorância.
Atí 42' os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão de Concursos,
com aprovação do prefeito Municipal.

Art' 43' Fica a Comissão de concursos autorizada a incluir no Edital disposições
suplementares que tenham como obietivo a complementação deste Regulamento.
Art' 44' Este Decreto disciplina todo e qualquer concurso que venha a ser promovido
pela Prefeitura Municipal de poço Dantas.

Art' 45' os casos omissos neste Decreto e não previstos no Edital respectivo serão
resolvidos pelo Prefeito Municipal podendo este, a seu critério, solicitar parecer da
Comissão de Concurso.
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Art' 46' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se e cumpra_se.

Paço Municipat de Poço Dantas, 11 de fevgreiro de 2a20.

&rEfr#Mv*)t
PreÍeito Constitucional
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