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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 

 

PRIMEIRA ERRATA AO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2019 Altera o edital de concurso 

público e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA - SC, pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, através do seu Representante legal, o Presidente Sr. Albery Luiz 
Campagnaro, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de 
adequações ao edital torna público a primeira errata ao Edital conforme abaixo: 
 

a) No Anexo III – Conteúdo Programático onde se lê: 

 

1.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Modelos organizacionais e sua evolução no Brasil e no Mundo. Governança Pública. Lei 

Federal nº 8.112/1990. Lei Federal no 12.527/2011 e Decreto Federal nº 7.724/2012. 

Lei Orgânica Municipal, Constituição da República Federativa do Brasil; Regimento 

Interno da Câmara Municipal. Constituição do Estado de Santa Catarina; Lei Federal 

8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa; Lei 8.666/93 Lei de Licitações;. 

Correspondência e Redação Oficial. Informática Básica - Sistemas operacionais Windows 

e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais recursos, aplicativos e 

ferramentas, Microsoft Office e BR Office: criação, edição, formatação, visualização e 

impressão de textos, planilhas e apresentações; uso de fórmulas, tabelas, imagens e 

gráficos, teclas de atalho, envio e recebimento de e-mail, Internet e Intranet; navegação e 

busca na Web; correio eletrônico. Segurança; procedimentos e aplicativos de segurança; 

realização de cópias de segurança. Noções de ética e cidadania; Regras de comportamento 

no ambiente de trabalho; regras de hierarquias no serviço público; regras básicas de 

comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas 

de trabalho; Zelo pelo patrimônio público. Responsabilidade civil da Administração. 

Controle da Administração Pública: conceito, tipos e formas de controle; controle interno 

e externo; controle parlamentar; controle pelos tribunais de contas; controle jurisdicional; 

meios de controle jurisdicional. Princípios Básicos da Administração Pública. Política de 

Recursos Humanos; Noções Básicas de Processos e Procedimentos Licitatórios; Noções 

de Gestão Pública; - Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal 

101/2000); Matéria Administrativa: administração direta e indireta; autarquias, 

fundações públicas; sociedades de economia mista. Atos administrativos: conceito, 

requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; 

revogação e invalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto; 

obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação; modalidades; procedimento, 

revogação e anulação; sanções penais; normas gerais de licitação. Contratos 

administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação; formalização; execução; 

inexecução, revisão e rescisão. Agentes Públicos: servidores públicos; organização do 

serviço público; normas constitucionais concernentes aos servidores públicos; direitos e 

deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos, nomeações e 

exonerações, concessão de vantagens. 

 

b) Leia-se: 
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1.4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Modelos organizacionais e sua evolução no Brasil e no Mundo. Governança Pública. Lei 

Federal no 12.527/2011 e Decreto Federal nº 7.724/2012. Lei Orgânica Municipal, 

Constituição da República Federativa do Brasil; Regimento Interno da Câmara Municipal. 

Constituição do Estado de Santa Catarina; Lei Federal 8.429/92 – Lei de Improbidade 

Administrativa; Lei 8.666/93. Correspondência e Redação Oficial. Informática Básica - 

Sistemas operacionais Windows e Linux: sistema de arquivos; utilização dos principais 

recursos, aplicativos e ferramentas, Microsoft Office e BR Office: criação, edição, 

formatação, visualização e impressão de textos, planilhas e apresentações; uso de 

fórmulas, tabelas, imagens e gráficos, teclas de atalho, envio e recebimento de e-mail, 

Internet e Intranet; navegação e busca na Web; correio eletrônico. Segurança; 

procedimentos e aplicativos de segurança; realização de cópias de segurança. Noções de 

ética e cidadania; Regras de comportamento no ambiente de trabalho; regras de 

hierarquias no serviço público; regras básicas de comportamento profissional para o trato 

diário com o público interno e externo e colegas de trabalho; Zelo pelo patrimônio público. 

Responsabilidade civil da Administração. Controle da Administração Pública: conceito, 

tipos e formas de controle; controle interno e externo; controle parlamentar; controle 

pelos tribunais de contas; controle jurisdicional; meios de controle jurisdicional. 

Princípios Básicos da Administração Pública. Política de Recursos Humanos; Noções de 

Gestão Pública; - Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal 101/2000); 

Matéria Administrativa: administração direta e indireta; autarquias, fundações públicas; 

sociedades de economia mista. Atos administrativos: conceito, requisitos, elementos, 

pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e invalidação. 

Contratos administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação; formalização; 

execução; inexecução, revisão e rescisão. Agentes Públicos: servidores públicos; 

organização do serviço público; normas constitucionais concernentes aos servidores 

públicos; direitos e deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos servidores 

públicos, nomeações e exonerações, concessão de vantagens. 

 

c) Consolida-se presente Edital de Concurso Público nº 001/2019 tendo denominação 

EDITAL nº 001/2019 – CONSOLIDADO CONFORME PRIMEIRA ERRATA.  

d) Permanecem inalteradas as demais disposições editalícias. 

 

Nova Itaberaba - SC, 01 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

ALBERY LUIZ CAMPAGNARO 

Presidente 
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