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Processo Seletivo – 01/2021 – Advocacia Pública 
 

 

Edital do I  Concurso para Admissão de Estagiários de Direito no âmbito da 
Advocacia Pública do Município de Iracemápolis 

1. O Chefe do Poder Executivo faz saber que, no período de 22/09/2021 a 

01/10/2021, estarão abertas as inscrições para concurso de seleção de 

estagiários de Direito, do qual poderão participar os estudantes de Direito, 

cursando Faculdade de Direito oficial     ou reconhecida a partir do 5º semestre 

levando em consideração o ano de 2021.  

2. O presente concurso visa ao preenchimento inicial de vagas que se 

verificarem e/ou vierem a ser criadas no âmbito da Advocacia Pública da 

cidade de Iracemápolis dentro do período de validade do concurso, que de 2 

(dois) anos prorrogável por igual período ou até o fim da convocação dos 

candidatos segundo a ordem classificatória.          

3. Durante esse prazo, serão convocados os candidatos segundo a ordem de 

classificação e na medida dos recursos disponíveis. 

4. O estágio terá a carga horária de 30 (trinta) horas semanais e duração máxima 

de 2 (dois) anos. O contrato terá vigência por 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogável por mais 01 (um) ano. 

5. O estagiário fará jus à bolsa mensal no valor de R$ 792,00, bem como auxílio-

transporte no valor de R$ 88,00. 

6. O candidato aprovado deverá, quando da assinatura do Termo de Assunção 

das Funções de Estagiário: 

a) Firmar declaração de que não participa de outro estágio em órgão do 

Poder Público ou em escritório de advocacia que atuem contra a 

Fazenda Municipal, judicial ou extrajudicialmente; 

b) Apresentar comprovante de matrícula, histórico acadêmico ou 

declaração da faculdade que demonstre estar o candidato cursando, no 

momento da assinatura do referido termo, o curso de Direito, no 

mínimo, a partir do 5º semestre levando em consideração o ano de 2021. 

7. O candidato aprovado no certame e devidamente convocado que se recusar a 

assinar o Termo de Assunção das Funções de Estagiário poderá pedir a sua 

alocação no fim da fila de candidatos aprovados. Tal requerimento, feito 

necessariamente por escrito, poderá ser formulado somente uma vez e não 

garante futura convocação. 
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8. Das Inscrições: 

8.1 A inscrição será feita, dentro do período previsto no item 1 do edital, 

mediante o preenchimento do formulário online com nome completo, data de 

nascimento, RG, CPF, endereço, e-mail e número de celular.  

8.2 A inscrição nos moldes acima mencionado será feita através do link 

https://forms.gle/fm2R85UmaURAvoQh6 cuja análise da regularidade 

ocorrerá em 03 (três) dias úteis a contar do dia útil seguinte à data do término 

do período declinado no item 1 deste edital.   

8.3. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo previsto no item 1 

deste edital.  

8.3 O protocolo de inscrição do candidato será enviado no e-mail informado 

no formulário de inscrição devendo conter no e-mail de retorno a expressão 

“inscrição recebida e deferida” na hipótese da inscrição observar todas as 

exigências previstas no item 8.1 deste edital. 

8.4 Na hipótese da não observância, o e-mail de retorno deverá conter a 

expressão “inscrição recebida e indeferida”, inclusive com a menção 

obrigatória do motivo do indeferimento.  

8.5   Na hipótese do item 8.4, é permitido ao candidato (a) via e-mail no 

endereço rh@iracemapolis.sp.gov.br ou no Setor de Recursos Humanos 

localizado no Paço Municipal, sanar o motivo do indeferimento, salvo a 

extemporaneidade da inscrição, até no máximo 05 (cinco) dias corridos 

anteriores da data designada para a realização da prova de múltipla escolha, 

hipótese em que, uma vez sanada o motivo que levou o indeferimento, deverá 

ser encaminhado e-mail de retorno a ele com a expressão “inscrição sanada e 

deferida” até, no máximo, 01 (um) dia útil antes da data designada para a 

realização da prova de múltipla escolha.     
 

9. A prova consistirá em 20 (vinte) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) 

alternativas cada uma e versará sobre: 

I - Direito Civil (05 questões): 

a) Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; 

b) Código Civil - Parte Geral; 

c) Direito das Obrigações; 

d) Dos Contratos; 

e) Responsabilidade Civil; 

https://forms.gle/fm2R85UmaURAvoQh6
mailto:rh@iracemapolis.sp.gov.br
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f) Juros de mora e correção monetária contra a Fazenda Pública – 

Leis 9.494/97 e 11.960/09; 

f) Decreto nº. 20.910/32. 

II- Direito Processual Civil (10 questões): 

a) Teoria geral do processo; 

b) Princípios constitucionais do processo; 

c) Condições da ação; 

d) Elementos da ação; 

e) Intervenção de Terceiros; 

f) Prerrogativas processuais da Fazenda Pública; 

g) Petição Inicial;  

h) Pedido; 

i)  Resposta do Réu: contestação e reconvenção; 

j) Tutela Provisória; 

k)  Nulidade; 

l) Competência Processual; 

m) Sentença; 

n)  Execução contra a Fazenda Pública;  

o)  Recursos. 

 

III - Direito Constitucional (03 questões): 

a) Classificação das Constituições; 

b) Aplicabilidade das normas constitucionais; 

c) Fundamentos da República Federativa do Brasil; 

d) Objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil; 

e) Princípios internacionais que regem 
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a República Federativa do Brasil; 

f) Poder constituinte; 

g) Direitos e garantias fundamentais; 

h) Tutela constitucional das liberdades; 

i) Direitos sociais; 

j) Espécies normativas; 

k) Processo legislativo; 

l) Administração Pública; 

m) Organização dos Poderes; 

n) Controle de constitucionalidade; 

o) Defesa do Estado e das instituições democráticas; 

p)Ordem social. 

 
 

IV – Direito Administrativo (02 questões): 

a) Regime jurídico-administrativo; 

b) Princípios da Administração Pública; 

c) Administração Direta e Indireta; 

d) Organização Administrativa; 

e) Órgãos Públicos; 

f) Servidores Públicos; 

g) Bens públicos; 

h) Contratos administrativos; 

i) Controle da Administração Pública; 

j) Responsabilidade extracontratual do Estado; 

k)Processo Administrativo; 

l) Licitações. 
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10. Na avaliação da prova, as questões de múltipla escolha valerão 01 

(um) ponto cada. 

11. A prova de múltipla escolha será realizada no dia 17/10/2021 às 09:00 
em local a ser divulgado em rede social oficial da Prefeitura de 
Iracemápolis e e-mail da inscrição. 

12.   Os candidatos comparecerão com 30 (trinta) minutos de 
antecedência, munidos de documento de identidade com CPF, protocolo de 

inscrição (facultativo) e caneta esferográfica azul ou preta revestida de 

material transparente. 

13. Como medida de proteção à saúde dos candidatos e organizadores do 

processo seletivo serão adotados os seguintes procedimentos: 

13.1 Organização do fluxo de candidatos na entrada e saída do 

prédio e das salas        onde será aplicada a prova; 

13.2 Organização de distanciamento em eventuais filas; 

13.3 Obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, sem a qual 

será proibida a entrada do candidato no prédio onde serão realizadas as 

provas; 

13.4 Distanciamento de 1,5 metros entre os assentos nas salas; 

13.5 Utilização de apenas 40% (quarenta por cento) da capacidade das 

salas; 

13.6 Caso haja recomendação superveniente das autoridades sanitárias, a 

aplicação das provas poderá ser suspensa ou remarcada para nova data. 

14. Não serão tolerados atrasos. Não serão permitidas quaisquer consultas à 

doutrina, legislação, jurisprudência ou aparato digital/informático/telefônico, 

tampouco atendimento de telefone celular ou aparato similar durante todo o 

período da prova.  

15. A infração às regras dispostas no item 14 deste edital, implicará na 

automática desclassificação do candidato (a).  

16. A saída do candidato (a) da sala de prova dependerá do consentimento do 

fiscal da prova.      

17. A prova terá duração de 03 (três) horas. 

18. O gabarito/classificação dos candidatos serão publicados no site da 

Prefeitura Municipal (http://www.iracemapolis.sp.gov.br/processos-

seletivos/), assim como no mural do Paço Municipal.   

19. O prazo para eventual recurso escrito acerca das questões/gabarito oficial 

será de 02 (dois) dias úteis seguintes à publicação do resultado (excluído da 

http://www.iracemapolis.sp.gov.br/processos-seletivos/
http://www.iracemapolis.sp.gov.br/processos-seletivos/
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contagem o dia da publicação do resultado), por meio de e-mail enviado no 

endereço declinado no item 8.5 deste edital.   

20. O recurso escrito e tempestivo porventura interposto, via e-mail para o 

endereço declinado no item 8.5 deste edital, será analisado e decido por 

qualquer procurador jurídico integrante da Advocacia Pública da cidade de 

Iracemápolis, cujo resultado será publicado no endereço eletrônico declinado 

no item 18 deste edital, assim como no endereço de e-mail fornecido pelo 

candidato (a) no ato de sua inscrição.   

21. A anulação de qualquer questão pelo julgador em virtude do deferimento 

do recurso implicará em pontuação daquela questão para todos os (as) 

candidatos (as).   

22. A ordem classificatória dar-se-á segundo o número total de acertos 

obtidos pelo candidato. 

23. Par efeito de pontuação, não serão consideradas respostas válidas as 

assinaladas no caderno de prova, mas tão somente as assinaladas no caderno 

de reposta com a aposição da letra X na coluna alfabética correspondente 

à questão cuja resposta o candidato (a) considera como correta.    

24. Para efeito de pontuação, não serão consideradas 02 (duas) marcações 

ou uma legível/identificável e outra não como resposta válida na mesma 

questão.  

25.  Para efeito de pontuação, não será considerada resposta válida a 

assinalada com outra letra, identificação ou sinal na coluna alfabética do 

caderno de reposta.  

26. Para efeito de pontuação, não será considerado o caderno de reposta sem 

a indicação do nome completo e sem abreviatura, assinatura, número de 

RG e número de CPF do candidato (a) no local pré-definido naquele.    

27. Em caso de empate terá preferência o (a) candidato (a) que obtiver maior 

nota nas disciplinas e sequência a seguir elencadas: 1) Direito Processo Civil; 

2) Direito Civil; 3) Direito Constitucional; 4) Direito Administrativo.  

28. Eventual impossibilidade ou incompatibilidade entre o estágio obrigatório 

exigido pela Faculdade de Direito da qual o (a) candidato (a) é aluno (a) ou 

estágio em outro órgão público e o estágio na Advocacia Pública da cidade de 

Iracemápolis implicará, salvo possibilidade de saneamento de tais 

circunstâncias, no cancelamento da contratação do estagiário junto à 

municipalidade/Advocacia Pública, hipótese em que será convocado outro 

candidato (a) conforme a ordem de classificação no certame, assim como 

conforme a necessidade da Advocacia Pública.    

29. A assinatura aposta na lista de presença deverá ser idêntica à assinatura 

aposta no caderno de reposta.  
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30. A recusa em apor a sua assinatura na lista de presença implica na 

automática desclassificação do candidato (a) do certame.  

31. O concurso terá validade de 2 (dois) anos prorrogável por igual período 

ou até o fim da convocação dos candidatos segundo a ordem de classificação.  

32. Eventuais omissões ou incidentes serão analisadas e supridas pelos 

integrantes da Advocacia Pública da cidade de Iracemápolis.  

 
Município de Iracemápolis, 22 de setembro de 2021.  

   


