
 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

EDITAL N.º 001-CMC/2020, DE 28/12/2020 

RETIFICAÇÃO Nº 04 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT, no uso de suas 

atribuições legais, e em cumprimento ao disposto na Constituição Federal; na Lei 

Orgânica Municipal; na Lei Complementar Municipal nº 093 de 23 de junho de 2003, 

na Lei Complementar Municipal nº 235, de 03 de junho de 2011, alterada pela Lei 

Complementar nº 254 de 20/09/2011, publicada no Diário Oficial nº 25648 de 

21/09/2011, e suas alterações e na legislação citada nos itens abaixo, torna público o 

Edital Retificador nº 04 ao Edital nº 001-CMC/2020, contendo as normas, rotinas e 

procedimentos que regem o Concurso Público destinado a selecionar candidatos para 

provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal Efetivo 

da Câmara Municipal de Cuiabá-MT,conforme acordoestabelecido com o Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso – MT. 

Onde se lê: 

1.1.1 O Instituto Selecon prestará informações e esclarecimentos ao candidato através 
dos seguintes meios: 
 
Central telefônica (para informações e esclarecimentos): 
Serviço de Atendimento ao Candidato - (SAC): 0800 799 9905 - (65) 3653-0131 – (65) 
3642-7184 – (21) 2532-9638 - (21) 2215-2131 – (21) 2036-0563 – (21) 2036-0564, 
somente em dias úteis, das 9h às 17h. 
 
5.2. Dos Procedimentos para Inscrição: 
 
5.2.1 As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela Internet, somente 
através do endereço eletrônico www.selecon.org.br  e encontrar-se-ão abertas a 
partir00h01min do dia 01/02/2021 até as 23h59min do dia 12/04/2021, sendo o dia 
13/04/2021o último dia para o pagamento do boleto bancário, observado o horário de 
Cuiabá/MT e, também, da 00h01min do dia 24/04/2021 até as 23h59min do dia 
16/05/2021, sendo o dia 17/05/2021 o último dia para o pagamento do boleto bancário, 
observado o horário de Cuiabá/MT. 
 
5.2.11 A partir de 17/04/2021 e, também, de 20/05/2021, o candidato deverá conferir no 
site do Instituto Selecon, através do link “Painel do Candidato”, se os dados da 
inscrição foram recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, se o candidato 
tiver quitado o boleto até o vencimento, deverá entrar em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Candidato - SAC do Instituto Selecon ou pelos meios previstos no 
subitem 1.1.1, de segunda a sexta-feira (somente em dias úteis), das 9h às 17h (horário 
de Cuiabá-MT), para verificar o ocorrido. 
 
5.3. Da Isenção do Pagamento do Valor de Inscrição: 
 

http://www.selecon.org.br/
https://www.grancursosonline.com.br/assinatura-ilimitada
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5.3.1 Para a realização da solicitação de isenção do pagamento da inscrição, o 
candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico de Requerimento de Isenção do 
valor da inscrição, via Internet, através do site do www.selecon.org.br, no período 
da00h01min do dia 30/01/2021 até as 23h59min do dia 31/01/2021e, também,do 
período da00h01min do dia 19/04/2021 até as 23h59min do dia 23/04/2021, 
observado o horário oficial do Município de Cuiabá-MT, no qual deverá se enquadrar 
em uma das seguintes condições: 
 
5.3.8 A relação preliminar das isenções deferidas e indeferidas serão disponibilizadas 
no site do Instituto Selecon na data de na data de 19/02/2021 e 03/05/2021. 
 
6. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (PCD) 
 
6.6 Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato pessoa com deficiência 
(PCD) deverá encaminhar, até o dia 17/05/2021, após o pagamento ou deferimento de 
isenção da sua inscrição, através de Upload, conforme o subitem 1.1.2, o documento a 
seguir: 
 
8.2. Das outras condições: 
 
8.2.1 O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições especiais 
para a realização das provas, após o período de inscrições, deverá encaminhar até o 
dia 24/05/2021, após o pagamento ou deferimento de isenção da sua inscrição, via o e-
mail constante do subitem 1.1.1, Solicitação de Condição Especial, e, após análise do 
Instituto Selecon, poderá ser liberado um link no endereço www.selecon.org.br, na área 
do concurso, para que o mesmo solicite condições especiais, através do preenchimento 
de Formulário Eletrônico. 
 

14. DOS RECURSOS 
 
14.1 O prazo para interposição de recurso será de 1 (um) dia útil no horário das 
00h01min do  às 23h59min do dia previsto, observado o horário de Cuiabá/MT, 
contados do primeiro dia subsequente da data de publicação oficial do ato objeto do 
recurso, contra as seguintes situações: 
 

Data Atividade Horário Local e/ou Funções Relacionadas 

A partir do dia 
28/12/2020 

Divulgação Edital.  
www.selecon.org.br e 
www.camaracuiaba.mt.gov.br e Diário 
Oficial de Contas de Mato Grosso 

01/02/2021 
a 12/04/2021 

e de 
 24/04/2021 a 

16/05/2021 (para 
novas inscrições) 

Inscrições  

até 23h59min 
do dia 

12/04/2021 
e 

16/05/2021 

No site www.selecon.org.br 

17/05/2021 

Vencimento do boleto bancário com a 
taxa de inscrição – Último dia para 
pagamento do boleto e último dia para 
entrega de laudo para solicitação de 
cota de PcD - 

  

30/01 a                                                                  
31/01/2021 

e de 
Pedido de isenção de taxa de inscrição   No site www.selecon.org.br 

http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
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19/04 a 23/04/2021 
(apenas para 

novas inscrições) 
19/02/2021 

e 
03/05/2021 

(apenas para 
novas inscrições) 

Resultado Preliminar do Pedido de 
isenção de taxa de inscrição 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

20/02/2021 
e 

04/05/2021 
(apenas para 

novas inscrições) 

Recurso ao Resultado Preliminar do 
Pedido de isenção de taxa de inscrição   

 No site www.selecon.org.br 

23/02/2021 
e 

 07/05/2021 
(apenas para 

novas inscrições) 

Resultado Final do Pedido de isenção de 
taxa de inscrição 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

20/05/2021  
Resultado Preliminar do pedido de 
inclusão de cota para PcD 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

21/05/2021  
Recurso ao Resultado Preliminar do 
pedido de inclusão de cota para PcD 

 No site www.selecon.org.br 

24/05/2021  

Resultado do Recurso ao Resultado 
Preliminar do pedido de inclusão de cota 
para PcD e Resultado Final do pedido de 
inclusão de cota para PcD 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

 

Cargo: TÉCNICO LEGISLATIVO 

 

Disciplina Específica de acordo com aHabilitação 

1. Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e princípios. 

2. Organização administrativa do Estado. 3. Administração direta e indireta. 4. Agentes públicos: espécies e 

classificação, poderes, deveres e prerrogativas cargo, emprego e função públicos. 5. Poderes administrativos. 6. Atos 

administrativos: conceitos, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação. 7. Controle e responsabilização 

da administração: controle administrativo, controle judicial, controle legislativo, responsabilidade civil. DIREITO 

ADMINISTRATIVO: O DIREITO ADMINISTRATIVO E O REGIME JURÍDICO: Conceito de Direito Administrativo; Conceito 

de Regime Jurídico Administrativo; Princípios do Direito Administrativo. ORGANIZAÇÃO DA AD- MINISTRAÇÃO 

PÚBLICA: A organização Administrativa; Formas de prestação da atividade administrativa; Órgãos públicos; 

Administração Direta; Administração Indireta; Entes de Cooperação. PODERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Poder 

Vinculado; Poder Discricionário; Poder Hierárquico; Poder Disciplinar; Poder Normativo; Poder de Polícia. ATOS 

ADMINISTRATIVOS: Conceito de Atos Administrativos; Vinculação e Discricionariedade; Mérito do ato administrativo; 

Requisitos dos Atos Administrativos; Atributos dos Atos Administrativos; Classificação dos Atos Administrativos; 

Modalidades dos Atos Administrativos; Extinção do ato administrativo –formas de extinção e formas de invalidação. 

SERVIDORES PÚBLICOS: Conceito; Classificação; Regime Jurídico; Organização funcional – cargo público, função 

pública e emprego público. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Conceito, peculiaridades do contrato administrativo, 

diferenças para o contrato do Direito Privado. DIREITO CONSTITUCIONAL: DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS: 

Conceito, Natureza Jurídica e destinatários; Direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade; cidadania; garantias constitucionais 

individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. Administração Pública (artigos de 37 a 41, capítulo VII, 

Constituição Federal de 1988 e atualizações). CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL E ADMINIS- TRAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA: Lei 4.320, de 17 de março de 1964(atualizada). Lei Complementar nº 101/2000-Estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. AUDITORIA: Normas Brasileiras de 

Contabilidade: Auditoria Interna: NBC TI 01 e NBC PI 01/ Conselho Federal de Contabilidade. Redaçãooficial. 

 

http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
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Leia-se: 

1.1.1 O Instituto Selecon prestará informações e esclarecimentos ao candidato através 
dos seguintes meios: 
 
Central telefônica (para informações e esclarecimentos): 
Serviço de Atendimento ao Candidato - (SAC): 0800 799 9905 - (65) 3653-0131 – (65) 
3642-7184 – PABX (21) 2323-3180, somente em dias úteis, das 9h às 17h. 
 
5.2. Dos Procedimentos para Inscrição: 
 
5.2.1 As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela Internet, somente 
através do endereço eletrônico www.selecon.org.br  e encontrar-se-ão abertas a 
partir00h01min do dia 01/02/2021 até as 23h59min do dia 12/04/2021, sendo o dia 
13/04/2021o último dia para o pagamento do boleto bancário, observado o horário de 
Cuiabá/MT e, da 00h01min do dia 24/04/2021 até as 23h59min do dia 16/05/2021, 
sendo o dia 17/05/2021 o último dia para o pagamento do boleto bancário, e tambémda 
00h01min do dia 01/06/2021 até as 23h59min do dia 30/06/2021, sendo o dia 
01/07/2021 o último dia para o pagamento do boleto bancário observado o horário de 
Cuiabá/MT. 
 
5.2.11 A partir de 17/04/2021 e, de 20/05/2021e, também, de 05/07/2021 o candidato 
deverá conferir no site do Instituto Selecon, através do link “Painel do Candidato”, se 
os dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, 
se o candidato tiver quitado o boleto até o vencimento, deverá entrar em contato com o 
Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do Instituto Selecon ou pelos meios 
previstos no subitem 1.1.1, de segunda a sexta-feira (somente em dias úteis), das 9h 
às 17h (horário de Cuiabá-MT), para verificar o ocorrido. 
 
5.3. Da Isenção do Pagamento do Valor de Inscrição: 
 
5.3.1 Para a realização da solicitação de isenção do pagamento da inscrição, o 
candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico de Requerimento de Isenção do 
valor da inscrição, via Internet, através do site do www.selecon.org.br, no período 
da00h01min do dia 30/01/2021 até as 23h59min do dia 31/01/2021e, do período 
da00h01min do dia 19/04/2021 até as 23h59min do dia 23/04/2021e,também,do 
período da00h01min do dia 01/06/2021 até as 23h59min do dia 03/06/2021, somente 
para novas inscrições de candidatos que se enquadrem nas situações previstas 
nos itens 5.3.1.1 a 5.3.1.3 e 5.3.2 a 5.3.3 e para o período da00h01min do dia 
01/06/2021 até as 23h59min do dia 10/06/2021,somente para novas inscrições de 
candidatos que se enquadrem nas situações previstas  nos itens 5.3.1.4 a 5.3.1.6 
e 5.3.3.1 a 5.3.3.3, observado o horário oficial do Município de Cuiabá-MT, no qual 
deverá se enquadrar em uma das seguintes condições: 
 
5.3.8 A relação preliminar das isenções deferidas e indeferidas serão disponibilizadas 
no site do Instituto Selecon na data de na data de 19/02/2021, 03/05/2021 e 
15/06/2021, respectivamente conforme os períodos de solicitação de isenção 
previstos nos subitem 5.3.1. 
 
6. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (PCD) 

http://www.selecon.org.br/
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6.6 Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato pessoa com deficiência 
(PCD) deverá encaminhar, até o dia 17/05/2021 e, também, até o dia 01/07/2021,  após 
o pagamento ou deferimento de isenção da sua inscrição, através de Upload, conforme 
o subitem 1.1.2, o documento a seguir: 
 
8.2. Das outras condições: 
 
8.2.1 O candidato que, por qualquer razão, passe a necessitar de condições especiais 
para a realização das provas, após o período de inscrições, deverá encaminhar até o 
dia 24/05/2021ou até o dia 14/07/2021,após o pagamento ou deferimento de isenção 
da sua inscrição, via o e-mail constante do subitem 1.1.1, Solicitação de Condição 
Especial, e, após análise do Instituto Selecon, poderá ser liberado um link no endereço 
www.selecon.org.br, na área do concurso, para que o mesmo solicite condições 
especiais, através do preenchimento de Formulário Eletrônico. 

 

14. DOS RECURSOS 
 
14.1 O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis no horário das 
00h01min do primeiro dia às 23h59min do segundo dia, conforme datas 
previstasno cronograma, de acordo com a fase do certame, observado o horário de 
Cuiabá/MT, contados do primeiro dia subsequente da data de publicação oficial do ato 
objeto do recurso, contra as seguintes situações: 

 

ANEXO I 
 
DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA CMC – Edital 

nº 001/2020 
 

Data Atividade Horário Local e/ou Funções Relacionadas 

A partir do dia 
28/12/2020 

Divulgação Edital.  
www.selecon.org.br e 
www.camaracuiaba.mt.gov.br e Diário 
Oficial de Contas de Mato Grosso 

01/02/2021 
a 12/04/2021 

e de 
 24/04/2021 a 
16/05/2021  

e de  
01/06/2021 a 

30/06/2021(para 
novas inscrições) 

Inscrições  

até 23h59min 
do dia 

12/04/2021 
e 

16/05/2021 
e 

01/07/2021 

No site www.selecon.org.br 

01/07/2021 

Vencimento do boleto bancário com a 
taxa de inscrição – Último dia para 
pagamento do boleto e último dia para 
entrega de laudo para solicitação de 
cota de PcD - 

  

30/01 a                                                                  
31/01/2021 

e de 
19/04 a 23/04/2021 

e de 
01/06 a 03/06/2021 

(apenas para 
novas inscrições) 

Pedido de isenção de taxa de inscrição 
apenas para os subitens 5.3.1.1 a 5.3.1.3 
e 5.3.2 a 5.3.3 

 No site www.selecon.org.br 

http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
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01/06 a 10/06/2021 
(apenas para 

novas inscrições 
 

Pedido de isenção de taxa de inscrição, 
apenas para os subitens 5.3.1.4 a 5.3.1.6 
e 5.3.3.1 a 5.3.3.3 

 No site www.selecon.org.br 

19/02/2021 
e 

03/05/2021) 
e 

15/06/2021 
(apenas para 

novas inscrições) 

Resultado Preliminar do Pedido de 
isenção de taxa de inscrição 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

20/02/2021 
e 

04/05/2021 e 
16/06 e 17/06/2021 

(apenas para 
novas inscrições) 

Recurso ao Resultado Preliminar do 
Pedido de isenção de taxa de inscrição   

 No site www.selecon.org.br 

23/02/2021 
e 

 07/05/2021 e 
22/06/2021 

(apenas para 
novas inscrições) 

 

Resultado Final do Pedido de isenção de 
taxa de inscrição 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

20/05/2021 
e 

07/07/2021 
(apenas para 

novas inscrições 

Resultado Preliminar do pedido de 
inclusão de cota para PcD 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

21/05/2021  
e 

08/07 e 09/07/2021 
(apenas para 

novas inscrições 

Recurso ao Resultado Preliminar do 
pedido de inclusão de cota para PcD 

 No site www.selecon.org.br 

24/05/2021 
e 

14/07/2021 
(apenas para 

novas inscrições 

Resultado do Recurso ao Resultado 
Preliminar do pedido de inclusão de cota 
para PcD e Resultado Final do pedido de 
inclusão de cota para PcD 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

25/08/2021 
Divulgação do Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) com data, horário e local 
de prova 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

26/08 e 27/08/2021 
Prazo para solicitação de correção de 
dados no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) 

 No site www.selecon.org.br 

29/08/2021 
Aplicação da Prova Objetiva de 
Conhecimentos e da prova Discursiva 

das 8h às 
12h30min (Nível 
Médio, Contador 
e Controlador)) 

das 15h às 
19h30min (para 

Analista 
Legislativo)) 

 

Diversos locais, com data e horário das 
provas, a serem divulgados no Cartão 
de Confirmação de Inscrição através 
do site www.selecon.org.br 

29/08/2021 
Divulgação do gabarito da prova objetiva 
e das imagens da prova objetiva aplicada 

a partir das 22h No site www.selecon.org.br 

30/08 e 31/08/2021 
Recurso contra o gabarito da prova 
objetiva e contra as questões da prova 
aplicada 

 No site www.selecon.org.br 

06/09/2021 

Resultado do recurso contra o gabarito 
da prova objetiva e das questões da 
prova aplicada. 
Divulgação do gabarito definitivo da 
prova objetiva aplicada. 
Divulgação da imagem do cartão 
resposta. 

A partir das 19h No site www.selecon.org.br 

http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
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08/09/2021 
Divulgação do Resultado Preliminar da 
prova objetiva 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

09/09 e 10/09/2021 
Recurso ao Resultado Preliminar da 
prova objetiva de conhecimentos 

 No site www.selecon.org.br 

15/09/2021 

Resultado do Recurso ao Resultado 
Preliminar da prova objetiva de 
conhecimentos e Resultado Final da 
prova objetiva de conhecimentos 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

17/09/2021 
Resultado Preliminar da Classificação na 
Prova Objetiva para a correção da 
discursiva  

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

20/09 e 21/09/2021 
Recurso ao Resultado Preliminar da 
Classificação na Prova Objetiva para a 
correção da prova discursiva  

 No site www.selecon.org.br 

24/09/2021 

Resultado do Recurso ao Resultado 
Preliminar da Classificação na Prova 
Objetiva para a correção da prova 
discursiva e Resultado Final da 
Classificação na Prova Objetiva para a 
correção da prova discursiva  

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

 
05/10/2021 

 

Resultado Preliminar da prova 
discursiva 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

06/10 e 07/10/2021 
Recurso ao Resultado Preliminar da 
prova discursiva  

 No site www.selecon.org.br 

13/10/2021 
Resultado do Recurso ao Resultado 
Preliminar da prova discursiva e 
Resultado Final da Prova Discursiva 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

15/10/2021 
Resultado Preliminar com Classificação 
na 1ª. Etapa  

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

18/10 e 19/10//2021 
Recurso ao Resultado Preliminar com 
Classificação na 1ª. Etapa  

 No site www.selecon.org.br 

22/10/2021 

Resultado do Recurso ao Resultado 
Preliminar com Classificação na 1ª. 
Etapa e Resultado Final com 
Classificação na 1ª. Etapa. Convocação 
para a entrega de títulos 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

25/10 a 26/10/2021 
Envio dos títulos pelos candidatos 
classificados na 1ª. Etapa 

 No site www.selecon.org.br 

05/11/2021 
Resultado Preliminar da Análise de 
Títulos 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

08/11 e 09/11/2021 
Recurso ao Resultado Preliminar da 
Análise de Títulos 

 No site www.selecon.org.br 

16/11/2021 
Resultado do Recurso ao Resultado 
Preliminar da Análise de Títulos e 
Resultado Final da Análise de Títulos 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

19/11/2021 
Convocação para Aferição da Condição 
Racial 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

20/11/2021 sábado Aferição da Condição Racial  
Diversos locais a serem divulgados no 
edital de convocação para a Aferição 
Racial 

23/11/2021 
Resultado Preliminar da Aferição da 
Condição Racial 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

24/11 e 25/11//2021 
Recurso ao Resultado Preliminar da 
Aferição da Condição Racial 

 No site www.selecon.org.br 

29/11/2021 

Resultado do Recurso ao Resultado 
Preliminar da Aferição da Condição 
Racial e Resultado Final da Aferição da 
Condição Racial 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

30/11/2021 
Resultado Preliminar da Classificação do 
Concurso Publico 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

 
01/12 e 02/12/2021 

Recurso ao Resultado Preliminar do 
Concurso Público com a Classificação 
Geral dos Candidatos 

 No site www.selecon.org.br 

07/12/2021 
Resultado do Recurso ao Resultado 
Preliminar do Concurso Público com a 
Classificação Geral dos Candidatos. 

a partir das 19h 
www.selecon.org.br e 
www.camaracuiaba.mt.gov.br e Diário 
Oficial de Contas de Mato Grosso 
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Resultado Final do Concurso Público, 
com a classificação final dos candidatos 

A partir de 
08/12/2021 

Homologação do Resultado Final do 
Concurso Público e convocação dos 
aprovados para a posse 

 
www.selecon.org.br e 
www.camaracuiaba.mt.gov.br e Diário 
Oficial de Contas de Mato Grosso 

 

 

Cargo: TÉCNICO LEGISLATIVO 

 

Disciplina Específica de acordo com aHabilitação 

1.      Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e 

princípios. 2. Organização administrativa do Estado. 3. Administração direta e indireta. 4. Agentes públicos: espécies 

e classificação, poderes, deveres e prerrogativas cargo, emprego e função públicos. 5. Poderes administrativos. 6. Atos 

administrativos: conceitos, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação. 7. Controle e responsabilização 

da administração: controle administrativo, controle judicial, controle legislativo, responsabilidade civil. DIREITO 

ADMINISTRATIVO: O DIREITO ADMINISTRATIVO E O REGIME JURÍDICO: Conceito de Direito Administrativo; Conceito 

de Regime Jurídico Administrativo; Princípios do Direito Administrativo. ORGANIZAÇÃO DA AD- MINISTRAÇÃO 

PÚBLICA: A organização Administrativa; Formas de prestação da atividade administrativa; Órgãos públicos; 

Administração Direta; Administração Indireta; Entes de Cooperação. PODERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Poder 

Vinculado; Poder Discricionário; Poder Hierárquico; Poder Disciplinar; Poder Normativo; Poder de Polícia. ATOS 

ADMINISTRATIVOS: Conceito de Atos Administrativos; Vinculação e Discricionariedade; Mérito do ato administrativo; 

Requisitos dos Atos Administrativos; Atributos dos Atos Administrativos; Classificação dos Atos Administrativos; 

Modalidades dos Atos Administrativos; Extinção do ato administrativo –formas de extinção e formas de invalidação. 

SERVIDORES PÚBLICOS: Conceito; Classificação; Regime Jurídico; Organização funcional – cargo público, função 

pública e emprego público. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: Conceito, peculiaridades do contrato administrativo, 

diferenças para o contrato do Direito Privado. DIREITO CONSTITUCIONAL: DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS: 

Conceito, Natureza Jurídica e destinatários; Direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade; cidadania; garantias constitucionais 

individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. Administração Pública (artigos de 37 a 41, capítulo VII, 

Constituição Federal de 1988 e atualizações). CONTABILIDADE GOVERNAMENTAL E ADMINIS- TRAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA: Lei 4.320, de 17 de março de 1964(atualizada). Lei Complementar nº 101/2000-Estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. AUDITORIA: Normas Brasileiras de 

Contabilidade: Auditoria Interna: NBC PG 100 (R1) de 21 de novembro de 2019 e NBC PI 01/ Conselho Federal de 

Contabilidade. Redação oficial. 

Inclua-se os seguintes subitens no Edital 

5.3.1.4Candidatas doadoras de leite materno, conforme estabelecido na Lei 6.458, de 
06 de novembro de 2019. 
 
5.3.1.5As candidatas mães, de portador(es) de microcefalia, conforme estabelecido na 
Lei 6.459, de 06 de novembro de 2019. 
 
5.3.1.6 Ser voluntário, por no mínimo 1(um) ano de acordo com o art. 1° da Lei n° 
9.608, de 18 de fevereiro de 1998, conforme estabelecido na Lei 6.645, de 01 de 
fevereiro de 2021. 
 

http://www.selecon.org.br/
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5.3.3.1 Para comprovar a situação prevista no subitem 5.3.1.4.: 
 
a) a candidatadoadora de leite materno deverá: 
- Enviar, através de Upload, conforme o subitem 1.1.2, cópia simples do comprovante 
de inscrição; e 
- Apresentar a declaração de pelo menos, 3 (três) doações de leite materno, nos últimos 
12 (doze) meses a publicação do Edital do certame, expedida por Banco de Leite 
Materno em regular funcionamento. 
 
5.3.3.2 Para comprovar a situação prevista no subitem 5.3.1.5.: 
 
a) a candidatamãe de portador(es) de microcefalia: 
- Enviar, através de Upload, conforme o subitem 1.1.2, cópia simples do comprovante 
de inscrição; e 
- Apresentar exame médico ou atestado comprovando de se tratar de portador de 
microcefalia; e 
- Apresentar Certidão de Nascimento que comprove a maternidade do portador de 
microcefalia. 
 
5.3.3.3 Para comprovar a situação prevista no subitem 5.3.1.6.: 
 
a) o candidato eleitor voluntário convocado para servir a Justiça Eleitoral no 
período eleitoral deverá: 
- Enviar, através de Upload, conforme o subitem 1.1.2, cópia simples do comprovante 
de inscrição; e 
- Apresentação de declaração de supervisor ou dirigente da instituição em que presta 
serviço, com a data de início da prestação de serviço e data de emissão da mesma; e 
- Apresentação de cópia do termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o 
prestador de serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu 
exercício, conforme art. 2º da lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 
 

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021 
 
 
 
 

VEREADOR LIDIO BARBOSA - JUCA DO GUARANÁ FILHO 
Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá 


