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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DO 

MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA/MS 

 

RETIFICAÇÃO Nº 04 

 

A Prefeitura Muncipal de Água Clara e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP 

RESOLVEM RETIFICAR o Edital nº 01/2020, de 06/03/2020, na forma abaixo especificada: 

 

EDITAL Nº 01/2020 

 

ONDE SE LÊ:  

9.2 As provas serão realizadas conforme cronograma a ser publicado no endereço eletrônico: 

www.ibgpconcursos.com.br. 

 

LEIA-SE: 

9.2 As provas serão realizadas conforme cronograma a ser publicado no endereço eletrônico: 

www.ibgpconcursos.com.br. (Revogado) 

 

ONDE SE LÊ:  

10.2.4.1 Para confecção da peça prático-profissional será autorizado ao candidato o uso para 

consulta do Código de Processo Civil e Código Civil “secos”, sem comentários. 

 

LEIA-SE: 

10.2.4.1 Serão materiais e procedimentos permitidos: 

a) Legislação não comentada, não anotada e não comparada, inclusive compêndios de 

legislação seca; (Vade Mecum); 

b) Códigos, inclusive os organizados que não possuam índices estruturando roteiros de 

peças processuais, remissão doutrinária, jurisprudência, informativos dos tribunais ou 

quaisquer comentários, anotações ou comparações; 

c) Simples utilização de marca texto, traço ou simples remissão a artigos ou a lei; 

d) Separação de códigos por clipes; 

e) Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas 

ao mercado gráfico, desde que com impressão que contenha simples remissão a ramos do 

Direito ou a leis. 

 

INCLUI-SE:  

10.2.4.2 Serão materiais e procedimentos não permitidos: 

a) Códigos comentados, anotados, comparados ou com organização de índices estruturando 

roteiros de peças processuais; 

b) Jurisprudências; 

c) Anotações pessoais ou transcrições; 

d) Cópias reprográficas (xerox); 

e) Utilização de marca texto, traços, símbolos, post-its ou remissões a artigos ou a lei de 

forma a estruturar roteiros de peças processuais e/ou anotações pessoais; 

f) Utilização de notas adesivas manuscritas, em branco ou impressas pelo próprio candidato; 

g) Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas 

ao mercado gráfico em branco; 

h) Impressos da Internet; 

i) Informativos de Tribunais; 

j) Livros de Doutrina, Revistas, Apostilas, Calendários e Anotações; 

k) Dicionários ou qualquer outro material de consulta; 

l) Legislação comentada, anotada ou comparada; 
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m) Súmulas, Enunciados e Orientações Jurisprudenciais comentados, anotados ou 

comparados. 

 

10.2.4.3 Quando possível, a critério da organizadora por meio de fiscais presentes no local, poderá 

haver isolamento dos conteúdos proibidos, seja por grampo, fita adesiva, destacamento ou 

qualquer outro meio. 

 

10.2.4.4 Caso seja constatado que a obra possui trechos proibidos de forma aleatória ou partes tais 

que inviabilizem o procedimento de isolamento retro mencionado, o candidato poderá ter 

seu material recolhido pela fiscalização, sendo impedido seu uso. 

 

10.2.4.5 Os materiais que possuírem conteúdo proibido não poderão ser utilizados durante a prova 

prático-profissional, sendo garantida ao fiscal a autonomia de requisitar os materiais de 

consulta para nova vistoria minuciosa durante todo o tempo de realização da prova. 

 

10.2.4.6 O candidato que, durante a aplicação das provas, estiver portando e/ou utilizando material 

proibido ou se utilizar de qualquer expediente que vise burlar as regras do Edital, 

especialmente as concernentes aos materiais de consulta, terá sua prova anulada e será 

automaticamente eliminado do Concurso Público. 

 

 

Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 

 

Água Clara, 09 de junho de 2020. 

 

 

 

EDVALDO ALVES DE QUEIROZ 

PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA 

 


