CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DOS
AIMORES – MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

No item: XIII – DAS PROVAS
Das provas para o cargo de PROCURADOR JÚRIDICO

1A prova Objetiva de Múltipla escolha valerá 20 (vinte) pontos e para o cargo de
PROCURADOR JURÍDICO 40(QUARENTA) PONTOS e será classificado o candidato que obtiver no
mínimo 60% (sessenta por cento) dos pontos.

No item: IX – DAS PROVAS DE TÍTULOS

QUADRO A
A experiência profissional do item 1 será no exercício mínimo de 02 anos de Advocacia e os pontos
máximos por título serão de 02(dois) pontos.

Quadro “A” – Títulos
ITEM
1
2
3
4

ITEM
Experiência profissional no
exercício
mínimo
de
(02)
dois anos de Advocacia.
O candidato que tiver Pós
Graduação em Direito
O
candidato
que
tiver
Mestrado Direito
O
candidato
que
tiver
Doutorado em Direito

PONTO POR TITULO
2

PONTOS MÁXIMOS
2

2

2

3

3

4

4

No item: XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS
1As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico, através de leitora
óptica, e constarão de 40 (quarenta) questões para o cargo de Procurador Jurídico e 20 (vinte)
questões aos demais cargos, de teste de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada e
somente 01 (uma) correta, variando a composição das provas em conformidade com o conteúdo
programático.
2As questões de múltipla escolha serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos,
onde cada questão valerá 1 (um) ponto.

3As questões de múltipla escolha para o cargo de Procurador Jurídico serão avaliadas na
escala de 0 (zero) a 40 (vinte) pontos, onde cada questão valerá 1 (um) ponto.
4Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver a nota final igual ou
superior a 60% (sessenta por cento) pontos.
5 Caso alguma questão venha a ser anulada, a mesma será considerada correta para todos os
candidatos, de modo que a sua pontuação será atribuída a todos os candidatos indistintamente.
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