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O Município de Ribeirópolis, Estado de Sergipe, por meio de seu representante legal, Prefeito Antônio Passos Sobrinho, no uso de
suas atribuições legais, torna pública a retificação do Edital 001/2018, conforme segue:
1 – Fica alterado o programa de estudos (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) para o cargo PROCURADOR MUNICIPAL /
404010, passando a ser o seguinte:
“CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: (1) - Direito Constitucional - Conceito, objeto e elementos. Princípios
constitucionais. Pacto federativo. Interpretação e integração das normas constitucionais. Controle de
constitucionalidade. Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais.
Nacionalidade. Direitos políticos. Organização do Estado. Princípios da administração pública. Servidores
públicos. Organização do Poder Legislativo. Processo legislativo. Poder Executivo. Poder Judiciário. Organização,
garantias, vedações e competência do poder judiciário. O controle de constitucionalidade das leis e dos atos
normativos. Funções essenciais à justiça. Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Processo eleitoral.
Plebiscito. Referendum. Iniciativa Popular. Da tributação e orçamento. Da política urbana. Ordem Econômica.
Princípios. Intervenção no domínio econômico. Formas e limites de intervenção. Da saúde. Da educação. Da
cultura. Do meio ambiente. Da família, da criança, do adolescente e do idoso. Supremo Tribunal Federal: súmulas
Vinculantes e teses de repercussão geral. (2) - Direito Administrativo - Administração Pública. Princípios
constitucionais e legais, explícitos e implícitos. A reforma do Estado brasileiro. Da publicização (terceiro setor).
Administração Direta e Administração Indireta. Direito Administrativo Regulador. Concessão, permissões e
autorizações de serviços públicos. Da intervenção do Estado na propriedade e no Domínio Econômico. limitações
administrativas, tombamento, requisição, servidão e desapropriação. Expropriação. Responsabilidade Civil do
Estado. Servidores Públicos (regime constitucional, regimes jurídicos, cargos, funções, emprego, direitos, deveres,
regimes previdenciários, processo disciplinar, sanções). Poderes Administrativos. Atos Administrativos (conceito,
regime jurídico, elementos, requisitos, vícios, classificação, fundamentos constitucionais, controles, limites). O
controle externo da Administração. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Improbidade
Administrativa. Responsabilidade pela prática de atos contra a administração pública. Contratos Administrativos e
Licitação. Lei 8.666/93 e suas alterações. Pregão. Administrativa Brasileira. Processo administrativo. Domínio
Público. Saúde e Seguridade Social (princípios, repartição de competências, judicialização). Prescrição e
decadência. Jurisprudência consolidada no STF e Tribunais Superiores. (3) - Direito Civil - Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro. Pessoas naturais. Personalidade jurídica. Legitimação. Domicílio. Direitos da
personalidade. Extinção da personalidade. Ausência. Tutela. Curatela. Pessoas jurídicas: desconsideração da
personalidade jurídica; Início e fim da personalidade jurídica da pessoa jurídica; administração, classificação,
sociedades, associações e fundações; empresa, entidades não personificadas. Bens. Ato jurídico. Negócios
jurídicos. Condição, termo, encargo. Defeitos do negócio jurídico. Prescrição e decadência. Obrigações: conceitos,
modalidades, pagamento, extinção, transmissão, adimplemento e inadimplemento, cumprimento defeituoso, juros
e correção monetária, cláusula penal, preferências, privilégios. Contratos: teoria geral, contratos em espécie,
formação, interpretação, princípios, elementos constitutivos, pressupostos de validade, revisão, extinção.
Responsabilidade Civil: subjetiva, objetiva, dano moral e material, nexo causal, indenização, derivada do risco,
por fato de terceiro, por fato da coisa, responsabilidade do incapaz, responsabilidade civil, penal e administrativa.
Direitos reais: posse, composse, proteção possessória, propriedade, função social da propriedade, aquisição e
perda, propriedade urbana, estatuto das cidades, restrições à propriedade, usucapião, direito de superfície,
servidões, usufruto, uso, habitação, direitos reais de garantia. Registro público. Jurisprudência consolidada no STF
e Tribunais Superiores. (4) - Direito Processual Civil - Princípios. Formação do processo. Jurisdição e
Competência. Conceito, classificação, condições e elementos da ação. Competência. Sujeitos processuais: partes .
Procedimento e processo. Procedimento comum, ordinário e sumário. Formação do processo. Suspensão do
processo. Pressupostos processuais. Atos processuais. Defesa do réu. Sentença e coisa julgada. Recursos. Ação
declaratória. Ação rescisória. Agravo retido, de instrumento e apelação. Audiência. Busca e apreensão.
Chamamento ao processo, nomeação à autoria e denunciação da lide. Cumprimento da sentença. Direito
disponível e indisponível. Embargos de declaração, de divergência, do devedor, de terceiros e infringentes.
Execução de título extrajudicial. Julgamento antecipado da lide. Prazos. Revelia. Preliminares. Prescrição e
decadência. Jurisprudência consolidada no STF e Tribunais Superiores. (5) - Direito do Trabalho e Processual
do Trabalho - Conceito. Fontes, classificação, hierarquia e solução de conflitos. Princípios do direito do trabalho.
Renúncia e transação no direito do trabalho. Relação de trabalho. Relação de emprego. Contrato de trabalho e
contratos afins (locação de serviços, prestação de serviços e empreitada). Cooperativas. Contratos especiais e
profissões regulamentadas. Remuneração e salário. 13º salário. Extinção do contrato de trabalho. Despedida do
empregado estável. Reintegração, readmissão e indenização. Duração do trabalho. Jornada de trabalho. Trabalho
extraordinário e trabalho noturno. Férias. Insalubridade e periculosidade. Direito de greve e Serviços essenciais.
Regimes jurídicos. Organização e competência da Justiça do Trabalho. Atos processuais e suas formas de
comunicação. Procedimentos. Nulidades no processo do trabalho. Liquidação de sentença. Execução provisória e
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definitiva no processo trabalhista. Meios de defesa. Ação rescisória no processo do trabalho. (5.1) - Direito do
Trabalho: Princípios e fontes do Direito do Trabalho. Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da
CF/1988). Relação de trabalho e relação de emprego. Sujeitos do contrato de trabalho. Empregado. Empregador.
Grupo econômico. Sucessão de empregadores. Contrato individual de trabalho. Alteração do contrato de trabalho.
Transferência do empregado. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Rescisão do contrato de trabalho.
Aviso prévio. Estabilidade e garantias provisórias de emprego. Duração e jornada de trabalho. Turnos ininterruptos
de revezamento. Do teletrabalho (Lei nº13.467/2017). Férias. Salário e remuneração. Equiparação salarial.
Prescrição e decadência. Segurança e medicina no trabalho. Proteção ao trabalho do menor. Proteção ao trabalho
da mulher. Direito coletivo do trabalho. Direito de greve: serviços essenciais e servidor público. Comissões de
conciliação prévia. Da representação dos empregados. Renúncia e transação. Súmulas da Jurisprudência
uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito do Trabalho. Súmulas Vinculantes do Supremo
Tribunal Federal relativas ao Direito do Trabalho. (5.2) - Direito Processual do Trabalho: Da solução de
conflitos. Fontes do Direito Processual do Trabalho. Organização e competência da Justiça do Trabalho.
Impedimento e suspeição. Serviços auxiliares da justiça do trabalho. Ministério Público do Trabalho. Princípios
específicos do processo do trabalho. Princípios gerais do processo aplicáveis ao processo do trabalho. Partes e
procuradores. Jus Postulandi. Substituição e representação processuais. Assistência judiciária. Honorários
Advocatícios. Nulidades no processo do trabalho. Exceções. Audiência: de conciliação, de instrução e de
julgamento. Da revelia e da confissão. Da prova testemunhal. Prova documental. Prova pericial. Honorários
periciais. Dissídios individuais. Procedimento ordinário e sumaríssimo. Procedimentos especiais. Sentença e coisa
julgada. Liquidação de sentença: modalidades. Dissídios coletivos: competência, legitimidade, extensão,
cumprimento e revisão da sentença normativa; efeito suspensivo. Da ação civil pública. Execução. Citação.
Embargos à execução. Impugnação à sentença. Embargos de terceiro. Praça e leilão; arrematação; remição; custas
na execução. Recursos no processo do trabalho. Recursos em espécie. Reclamação Correcional. Incidente de
uniformização de jurisprudência. Incidente de Recursos de Revista e Embargos Repetitivos (IN 38/TST). Do
Processo Judicial Eletrônico. Súmulas da Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre
Direito Processual do Trabalho. Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal relativas ao Direito do
Trabalho. Instruções Normativa do Tribunal Superior do Trabalho relacionadas ao Processo do Trabalho. (6) –
Informática - Sistema Operacional Windows, Navegadores (Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google
Chrome), Processador/Editor de Texto (MS Word), Planilha Eletrônica (MS Excel), Softwares livres, Conceitos
básicos de Internet e Correio eletrônico. (7) - Redação Oficial - Manual de Redação Oficial da Presidência da
República, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm>. (8) - Legislação
Específica do Município de Ribeirópolis/SE - Lei Orgânica do Município de Ribeirópolis/SE. Regime Jurídico
dos Servidores Públicos do Município de Ribeirópolis (Lei 636/2012).”
2 – As demais normas previstas no Edital 001/2018 permanecem inalteradas.

RIBEIRÓPOLIS (SE), 16 de agosto de 2018.

ANTÔNIO PASSOS SOBRINHO
Prefeito(a) Municipal
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO
(Portaria n.º 195/2018, de 11 de abril de 2018)

FELIPE SOUZA SANTOS
Representante da Procuradoria Municipal

MARIA NAIR DE OLIVEIRA VASCONCELOS
Representante do SINTESE - Titular

IZAMÉLIA SANTOS GÓIS
Representante da Sec. Mun. de Educação - Titular

LEONARDO NASCIMENTO SANTANA
Representante do SINTESE - Suplente

JOSILENE SANTOS DE BARROS CAMPOS
Representante da Sec. Mun. de Educação – Suplente
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