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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
Edital de Retificação nº 01
A Câmara Municipal de Pompeia, Estado de São Paulo, representada por seu Presidente, o
Vereador Marcio Rogério Caffer, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a empresa CEMAT
Assessoria Administrativa Ltda, responsável pela realização do Concurso Público nº 01/2019, tornam
público aos interessados, com fundamento no Capítulo XI, item 6, do Edital do Concurso Público nº
01/2019, a seguinte retificação:
Leia-se como segue e não como constou:
VII - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
2.4. Na prova discursiva (redação) serão analisados o conhecimento técnico e a capacidade teóricoprática do candidato em desenvolver o tema apresentado com clareza, coerência e objetividade.
Serão avaliadas, ainda, a organização do texto, a análise e síntese dos fatos examinados, a
adequação de legislação e domínio da norma-padrão. Será levado em conta o raciocínio jurídico,
a fundamentação e a sua consistência, a capacidade de interpretação e exposição e a técnica
profissional demonstrada em forma de redação.
2.4.1. A avaliação da prova discursiva (redação) será feita obedecendo-se aos seguintes
critérios de correção:
Itens
1
2
3

Quesitos a serem avaliados
Desenvolvimento do tema apresentado com clareza,
coerência e objetividade.
Organização do texto, a análise e síntese dos fatos
examinados, a adequação de legislação e domínio da normapadrão.
A fundamentação e a sua consistência, a capacidade de
interpretação e exposição e a técnica.
Total

Pontos
10 (dez)
5 (cinco)
5 (cinco)
20 (vinte)

Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições do Edital do Concurso Público nº
01/2019 e está à disposição dos interessados no quadro de atos oficiais da Câmara Municipal e no site da
CEMAT (www.cematconcurso.com.br).
O edital completo estará à disposição dos interessados no sítio eletrônico da Câmara
Municipal de Pompeia (www.camarapompeia.sp.gov.br) e também no sítio eletrônico da CEMAT
www.cematconcurso.com.br).
Câmara Municipal de Pompeia, 09 de abril de 2019.

Marcio Rogério Caffer
Presidente da Câmara Municipal

