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RETIFICAÇÃO Nº 01/2022 DO EDITAL APÓS IMPUGNA-

ÇÃO ALEMA/CEPERJ n° 01/2021, de 07 de janeiro de 2022.

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, no uso de suas atribuições, conferidas pela Resolução Legislati-
va nº 449/2004 e atualizada pela Resolução Legislativa nº 1032/2020 
e suas alterações, retifica itens do EDITAL APÓS IMPUGNAÇÃO 
ALEMA/CEPERJ n° 01/2021, devido a erro material em sua cons-
trução.

3. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA (PcD) 

ONDE SE LÊ

3.1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do Artigo 37, da 
Constituição Federal, na Lei Federal 7.853/89, de 24 de novembro de 
1989 e na Lei Nº 11.569 de 19 de 2021, é assegurado o direito de inscri-
ção para os cargos oferecidos neste Edital, desde que a deficiência seja 
compatível com as atribuições do cargo em provimento.

LEIA-SE

3.1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do Artigo 37, da 
Constituição Federal, na Lei Federal 7.853/89, de 24 de novembro de 
1989, Lei Nº 11.569 de 19 de 2021 e Lei Estadual MA nº 11.543 de 22 
de setembro de 2021 é assegurado o direito de inscrição para os cargos 
oferecidos neste Edital, desde que a deficiência seja compatível com as 
atribuições do cargo em provimento.

6. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

ONDE SE LÊ

6.3.2. Condição de Doador de Medula Óssea/Sangue e Tecidos 
e Órgãos:

6.3.2.1. Para os candidatos que queiram solicitar a isenção do 
valor da taxa de inscrição, por serem Doador de Medula Óssea/ San-
gue e Tecidos e Órgãos, de acordo com os termos do art. 1° inciso II 
da Lei Federal n° 13.656/18, de 30 de abril de 2018 e Lei Estadual nº 
10.338/2015, deverão realizar o upload no Sistema de Gestão de Con-
cursos do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – REDO-
ME (carteira) e comprovar que fez alguma doação, mediante atestado 
ou apresentação de laudo com a data da doação, emitido por médico de 
entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho 
Regional de Medicina ou documento oficial do Centro de Hematologia 
do Maranhão (HEMOMAR), original ou cópia autenticada em cartório, 
que comprove que é doador de sangue, contendo todas as respectivas 
datas de doação, comprovando, no mínimo, três doações por ano, cer-
tificadas pelo Centro de Hematologia do Maranhão (HEMOMAR), no 
caso dos candidatos doadores de sangue.

LEIA-SE

6.3.2.1. Para os candidatos que queiram solicitar a isenção 
do valor da taxa de inscrição, por serem Doador de Medula Ós-
sea/ Sangue e Tecidos e Órgãos, de acordo com os termos do art. 1° 
inciso II da Lei Federal n° 13.656/18, de 30 de abril de 2018 e Lei 
Estadual nº 10.338/2015, deverão realizar o upload no Sistema de 
Gestão de Concursos do Registro Nacional de Doadores de Medula 
Óssea – REDOME (carteira), ou apresentação de laudo com a data 
da doação. Para os doadores regulares de Sangue deverá realizar o 
upload no Sistema de Gestão de Concursos do documento oficial do 
Centro de Hematologia do Maranhão (HEMOMAR), que compro-
ve que é doador de sangue, contendo todas as respectivas datas de 

doação, comprovando, no mínimo, três doações por ano, certifica-
das pelo Centro de Hematologia do Maranhão (HEMOMAR), no 
caso dos candidatos doadores de sangue.

10. DAS ETAPAS
10.1. Das Condições de realização das Provas Objetivas.

ONDE SE LÊ

10.1.1.3. As Provas Objetivas, serão de múltipla escolha, com 4 
(cinco) alternativas A – B – C – D e uma única opção correta.

LEIA-SE

10.1.1.3. As Provas Objetivas, serão de múltipla escolha, com 4 
(quatro) alternativas A – B – C – D e uma única opção correta.

10.4. DA PROVA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ONDE SE LÊ

10.4.1. A prova de Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, 
constará de todos os candidatos aprovados na Prova Discursiva, e terá 
pontuação máxima de 10 (dez) pontos para o cargo de Consultor Legis-
lativo Especial, observando o disposto no Anexo IV.

LEIA-SE

10.4.1. A prova de Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, 
constará de todos os candidatos aprovados na Prova Discursiva, e terá 
pontuação máxima de 6 (seis) pontos para o cargo de Consultor Legis-
lativo Especial, observando o disposto no Anexo IV.

ONDE SE LÊ

10.4.13. Caso o certificado não contenha as informações defini-
das pela resolução citada no subitem anterior, será aceita uma declara-
ção da instituição (a declaração deverá ser emitida em papel timbrado 
e com o carimbo de CNPJ da instituição responsável pelo curso) infor-
mando que o curso atende as exigências da referida resolução, anexan-
do a esta, obrigatoriamente, o histórico escolar que permita identificar a 
quantidade total de horas do curso, as disciplinas cursadas e a indicação 
da aprovação ou não no curso, contendo, inclusive, o resultado do tra-
balho final ou monografia.

LEIA-SE

10.4.13. Caso o certificado não contenha as informações de-
finidas pela resolução citada no subitem anterior, será aceita uma 
declaração da instituição (a declaração deverá ser emitida em papel 
timbrado e com o carimbo de CNPJ da instituição responsável pelo 
curso) informando que o curso atende as exigências da referida re-
solução, anexando a esta, obrigatoriamente, o histórico escolar que 
permita identificar a quantidade total de horas do curso, as discipli-
nas cursadas e a indicação da aprovação ou não no curso.

ANEXO VIII – CONTEÚDO PROGRAMATICO

NÍVEL MÉDIO 
CONHECIMENTOS GERAIS

ONDE SE LÊ

INFORMATICA: Componentes de um computador: hardware e 
software. 2. Arquitetura básica de computadores: unidade central, me-
mória: tipos e tamanhos. 3. Periféricos: impressoras, drivers de disco 
fixo (Winchester), CD-ROM. 4. Uso do teclado, uso do mouse, janelas 
e seus botões, diretórios e arquivos (uso do Windows Explorer): tipos 
de arquivos, localização, criação, cópia e remoção de arquivos, cópias 


