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MANUAL DO CANDIDATO  
 
 
 

ROTEIRO DE INSCRIÇÃO 
 

 

INSCRIÇÃO VIA INTERNET 
 

Endereço eletrônico: www.escolideres.com.br 
 

a) Leia o Edital do Concurso Público disponível no site; 
 

b) Preencha o Requerimento de Inscrição online; 
 

c) Imprima o Boleto Bancário e proceda o pagamento da Tarifa de Inscrição 
conforme instruções.  

 

 

LEIA ATENTAMENTE O INTEIRO TEOR DESTE MANUAL, POIS 
NELE ESTÁ A SUA SEGURANÇA.  
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CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2020 
 
 
 
 
  

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

ITEM ATIVIDADE DATA 

1 Início das Inscrições 11/05/2020 

2 Solicitação de Isenção da taxa de inscrição de 11 a 15/05/20 

3 Recurso contra indeferimento da taxa de inscrição  de 16 a 18/05/20 

4 
Encerramento das Inscrições e do prazo para solicitação de 
atendimento especial 

10/06/2020 

5 Divulgação da listagem dos inscritos 15/06/2020 

6 Recurso contra listagem de inscritos  de 16 a 18/06/20 

7 
Divulgação dos locais de prova e disponibilização do 
comprovante definitivo de inscrição 

22/06/2020 

8 Realização da Prova Objetiva 
28/06/2020 às 

09:00 horas 

9 Divulgação do Gabarito Provisório 28/06/2020 

10 Prazo para recurso contra questões de prova 
de 29/06 a 

03/07/2020 

11 
Respostas aos recursos contra questões de prova e publicação 
do gabarito oficial definitivo 

10/07/2020 

12 Divulgação  do Resultado Preliminar das Provas 13/07/2020 

13 Prazo para recurso contra Resultado Preliminar das Provas 
de 14 a 

16/07/2020 

14 
Divulgação das respostas aos recursos contra Resultado 
Preliminar 

20/07/2020 

15 Divulgação do Resultado Final 21/07/2020 

16 Homologação 
a partir de 

22/07/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2020 

 
 

3 
 

 

O sr. João Dias, Presidente da Câmara Municipal de RESENDE COSTA - MG, no uso de 

suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica, torna público que estarão abertas, no 

período de 11/05/2020 a 10/06/2020 as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO de Provas, 

destinado ao cadastro de reserva para o cargo de Assistente Administrativo de nível médio do 

Quadro de Pessoal instituído pela Constituição Federal, em consonância com Instruções 

Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (nº 05/2007, alterada pela nº 

04/2008 e nº 08/2009), Súmula nº 116 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e 

legislação municipal a seguir: Lei Orgânica Municipal revisada em 1º de dezembro de 2010; Lei 

2214/1995 de 18/09/1995 que “Institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura 

Municipal de Resende Costa – MG e dá outras providências”; Lei nº 4487/2019 de 25/06/2019 que 

“ Dispõe sobre a criação e extinção de cargo de provimento efetivo e dá outras providências”; e  

Decreto Legislativo nº 05 de 02 de março de 2020 “Constitui e nomeia membros da Comissão 

Organizadora do Concurso Público nº 01/2020 e dá outras providências. 
 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da empresa contratada, ESCOLA 

DE FORMAÇÃO DE LÍDERES LTDA - ME, site www.escolideres.com.br, e-mail: 

escolideres@escolideres.com.br , com sede em Belo Horizonte/MG à Rua Sgt Jhonny da Silva, 80 

BLOCO 5 CJ204 – Bairro Betânia – CEP 30590-253. 
 
1.2. O Concurso Público compreenderá das seguintes etapas: 
 

a) 1ª Etapa – Prova Objetiva, conforme previsto no Item 6 deste Edital; sob responsabilidade da 

empresa Escolideres.  
b) 2ª Etapa – Comprovação de requisitos e exames médicos admissionais, de caráter 

eliminatório; sob responsabilidade da Câmara Municipal. 
 
1.3. O prazo de validade do Concurso Público é de 2 (dois) anos, contados da data da 
homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez a 
critério da Câmara Municipal. 
 
1.4. Caso surjam, no prazo de validade deste Concurso Público, vagas para o mesmo cargo 
público efetivo previsto neste Edital, e, observados o interesse público e a necessidade do serviço, 
poderão ser nomeados os candidatos aprovados neste certame, limitados ao quantitativo das 
vagas incorporadas e observada a ordem classificatória. 
 
1.5. O Cargo Público, objeto do presente certame para provimento efetivo, é o constante do 
preâmbulo deste Edital e reproduzido abaixo: 
QUADRO I 
 

Cargo Quant. Requisitos para 
provimento 

Carga horária 
semanal 

Vencimento 

 
Assistente 

Administrativo 
 

 
Cadastro 
Reserva 
(1vaga) 

 
Ensino Médio 

 
20 horas 

 
R$1.300,00 

 
 
 
1.6. Os vencimentos constantes do QUADRO I estarão sujeitos a reajustes, na forma da Lei. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:escolideres@escolideres.com.br
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1.8. O Concurso Público será constituído de Prova Objetiva. 
 
1.9. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas conforme 
apresentado no ITEM 6 deste Edital. 
1.10. As atribuições do cargo são as constantes do Anexo I deste Edital. 
 
1.10. Os Conteúdos Programáticos das Prova Objetiva e referências bibliográficas encontram-se 
no ANEXO II deste Edital. 
 
1.11. REGIME EMPREGATÍCIO - O Regime Jurídico adotado é o Estatutário. 
 
 

2. REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO NO CARGO 
 
2.1. Ter sido aprovado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital; 
 
2.2. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de 
gozo de direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto n. 70.436, de 18 de abril de 
1972 e art. 12, § 1º c/c art. 37, inciso I da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 
 
2.3. Possuir, na data da posse, certificado/diploma de acordo com as exigências do cargo, 
especificadas no QUADRO I deste edital, obtido em instituição de ensino público ou privado, 
devidamente autorizados pelas Secretarias de Educação dos Estados da Federação e/ou 
reconhecido pelo MEC; 
 
2.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
 
2.5. Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino. 
 
2.6. Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse. 
 
2.7. Ter aptidão física e mental para o pleno exercício das atribuições do cargo. 
 
2. 8. Apresentar, na época da posse, os documentos comprobatórios descritos no item 9. 

Resultado e Convocação. 
 

 

3. INSCRIÇÕES 
 
a) Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos para o ingresso no cargo.  
b) Ao realizar a inscrição o candidato declara estar ciente e de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Edital.  
c) Caso o candidato seja PcD (Pessoa com Deficiência) deverá declarar sua condição, escanear 

o Laudo Médico conforme item 4.6 deste Edital, e enviar via sistema no quadro disponível na 

área do Candidato durante a sua inscrição. 

d) O pagamento deverá ser feito em qualquer banco ou casa lotérica até a data do vencimento, 

constante no próprio boleto gerado no ato da inscrição.  
e) O candidato poderá emitir 2ª via do boleto no site: www.escolideres.com.br acessando a Área 

do Candidato com seu CPF e senha informados no ato da inscrição, durante o período das 

inscrições. 

f) O boleto referente à Tarifa de Inscrição poderá ser pago até o primeiro dia útil seguinte ao 

término da inscrição.  
g) O pagamento após a data de vencimento implica no cancelamento da inscrição.  
h) A inscrição será confirmada somente após o pagamento do boleto.  
i) O valor da Tarifa de Inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta reais).  
j) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional. 
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k) Caso haja turnos de aplicação de provas diferentes, os horários serão disponibilizados para os 

candidatos, cinco dias antes do encerramento das inscrições.  
l) Não haverá devolução do valor da Tarifa de Inscrição, salvo nos casos de cancelamento, 

suspensão, adiamento, pagamento em duplicidade ou extemporâneo, alteração da data das 

provas ou exclusão de algum cargo oferecido. 

m) Confirmada a situação especificada de devolução de Tarifa referente à inscrição, esta será 

devolvida ao candidato, pelo Município, no prazo de 10 dias da publicação da Decisão Final do 

Ato Motivador da respectiva devolução, através de depósito bancário, em conta a ser indicada 

pelo candidato.  
n) A empresa ESCOLIDERES., realizadora do Concurso Público, divulgará na Câmara Municipal 

e no site da empresa: www.escolideres.com.br, conforme Cronograma, página 2 deste Edital, a 

relação de todos os candidatos inscritos no certame. Caso não conste na listagem ou o 

candidato constate qualquer divergência em sua inscrição, deverá entrar em contato com a 

empresa para solução do problema.   
o) Para ter acesso ao local das provas, é imprescindível a apresentação do Documento Oficial de 

Identidade, não podendo ser carteira de identidade infantil.  
p) O Comprovante Definitivo de Inscrição, contendo local, data e hora das provas objetivas, estará 

disponível para o candidato no site www.escolideres.com.br a partir da data prevista no 

Cronograma do Concurso Público, página 2 deste Edital.  
q) Recomendamos ao candidato apresentar no dia da prova o Comprovante Definitivo de 

Inscrição ou Recibo de Pagamento Bancário referente à realização da sua inscrição. 

 

3.1. INSCRIÇÃO PRESENCIAL  
Na Câmara Municipal de Resende Costa para aqueles que não dispõem de mídia e internet,  
através de equipamentos e funcionários fornecidos pela Câmara Municipal. 

 

3.2. INSCRIÇÃO VIA INTERNET  
3.2.1. Período de Inscrição: 00:01 horas do dia 11/05/2020 às 20:00 horas do dia 10/06/2020. 
 
3.2.2. Endereço eletrônico: www.escolideres.com.br, ícone da Câmara Municipal de Resende 
Costa. 
 
3.2.3. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico disponível no site da empresa 
realizadora do Concurso Público, informando todos os dados solicitados no referido formulário 
eletrônico. 
 
3.2.4. Imprimir o Boleto Bancário gerado no ato da inscrição. 
 
3.2.5. A Câmara Municipal e a ESCOLIDERES não se responsabilizam por solicitação de 
inscrição pela Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados. Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas 
ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores. 
 

3.3. ISENÇÃO DA TARIFA DE INSCRIÇÃO  
3. 3.1. Para solicitação da isenção da Tarifa de Inscrição o candidato deverá primeiramente 
realizar a sua inscrição conforme item 3 deste Edital. 
 
3.3.2. Somente serão isentos da tarifa de inscrição os candidatos que, em razão de limitações de 
ordem financeira, não possam arcar com o pagamento da mesma, podendo ser comprovada esta 
condição através da Declaração de Hipossuficiência Financeira (feita no site), conforme modelo e 
comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 
CadÚnico, de que trata o Decreto Federal nº 6135, de 26/06/2007 em situação válida. 
 
 
 
 

http://www.escolideres.com.br/
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3.3.3. O candidato que necessitar de isenção da Tarifa de Inscrição deve declarar no ato da 
inscrição a sua situação e deverá escanear e enviar a comprovação prevista no item 3.3.2, via 
Sistema em campo próprio dentro do prazo legal. 
 

3.3.4. O pedido de isenção da Tarifa de Inscrição deverá ser feito no período 11 a 15/05/2020. 
 

3.3.5. O pedido de isenção feito após o prazo estipulado serão desconsiderados e terão a 
solicitação de isenção automaticamente indeferida. 
3.3.6. O pedido de isenção da Tarifa de Inscrição será julgado pela Empresa realizadora do certame 

com auxílio da Comissão Supervisora do Concurso Público e será divulgado em até 05 (cinco) dias 

úteis antes do final das inscrições, na Câmara Municipal e no site www.escolideres.com.br. 
 
3.3.7. Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção indeferido, no 
prazo de três dias contados da divulgação do resultado dos pedidos de isenção da tarifa de 
inscrição. Os recursos deverão ser feitos via sistema na área do Candidato com justificativa e 
comprovação documental. 
 
3. 3.8. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção da Tarifa de Inscrição indeferidos, após o 

julgamento dos recursos, terão prazo de até um dia após o encerramento das inscrições para, 

querendo, pagarem a taxa de inscrição. 
 
3.3.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de tarifa e/ou requerimento de 
devolução de tarifa via fax ou correio eletrônico. 
 
3.3.10. Não será concedida isenção aos inscritos que já tenham efetuado o pagamento da 
respectiva Tarifa de Inscrição. 
 
3.3.11. O candidato poderá solicitar a isenção da Tarifa de Inscrição somente para sua inscrição. 
 

 

4. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 
 
4.1. Às pessoas com deficiência (PcD) é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso 
Público, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de 
que são portadoras. 
 
4.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias 
discriminadas no artigo 4º do Decreto 3.298/99. 
 
4.3. Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas para cada 
cargo/especialidade, conforme Decreto 3.298/99, não se aplicando neste certame por tratar-se de 
apenas 01 (uma) vaga aprovada, devendo as mesmas competirem na ampla concorrência. 
 
4.4. Caso surjam novas vagas no decorrer do prazo de validade do presente Concurso Público, o 
mesmo percentual será igualmente assegurado às pessoas portadoras de deficiência, 
devidamente aprovadas. 
 
4.5. Na hipótese de aplicação do percentual previsto no item anterior resultar em número fracionado, 

este será arredondado para o primeiro número inteiro subsequente, sendo que o resultado da 

aplicação dessa regra deve ser mantido, sempre, dentro dos limites mínimo de 5% (cinco por cento) e 

máximo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas para cada cargo, conforme legislação vigente, 

regendo-se a disputa pela igualdade de condições, atendendo assim, ao princípio da competitividade 

orientada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Senhor Ministro Marco Aurélio, no documento 

MS 26.310-5/DF - Relator Ministro Marco Aurélio – DJ 31.10.2007. 

4.6. No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá declarar, no Requerimento de 

Inscrição, essa condição e a deficiência da qual é portador, apresentando Laudo Médico atestando 

a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente 

da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. 

Este Laudo será retido e ficará de posse da empresa realizadora do certame. 
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4.7. Caso o candidato não apresente o laudo médico, não será considerado como portador de 
deficiência apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no 
Requerimento de Inscrição. O Laudo apresentado será utilizado quando dos exames pré-
admissionais, no caso de o candidato ser aprovado e convocado. 
 

4.8. O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, 
poderá interpor recurso em favor de sua situação, podendo a Comissão Supervisora do Concurso 
Público deferi-lo ou não. 
 
4.9. Quando da convocação para o pré-admissional, será eliminado da lista de portadores de 
deficiência o candidato cuja deficiência, assinalada no requerimento de inscrição, não se constate. 
 
4.10. Caso necessite de condições especiais para se submeter às Provas e demais exames 
previstos neste Edital, o candidato portador de deficiência deverá solicitá-las por escrito no ato da 
inscrição, justificando os motivos de sua solicitação. 
 
4. 11. Os candidatos portadores de deficiência que necessitarem da prova especial deverão 
requerê-la, via sistema, no momento da inscrição. Os candidatos que não o fizerem, seja qual for 
o motivo alegado, não terão a prova especial preparada. 
 
4.12. Os portadores de deficiências visuais poderão optar por prestar provas mediante ajuda de 
um leiturista da ESCOLIDERES ou através da utilização de provas ampliadas, solicitadas 
conforme item 4.10. 
 
4.13. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 
 
4.14. Os candidatos aprovados no Concurso Público serão submetidos a exames médicos e 
complementares que irão avaliar a sua condição física e mental. 
 
4.15. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas à portadores de deficiência, estas 

serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação. 
 
4.16. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 

3.298/99, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no 

que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de 

aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
 
4.17. Os candidatos que no ato da inscrição se declararem portadores de deficiência, se aprovados no 

Concurso Público, terão seus nomes publicados na lista geral dos aprovados de ampla concorrência e 

em lista à parte. 
 
5. COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO 
 
5.1. O Presidente da Câmara Municipal designou através do Decreto Legislativo nº 05/2020 a 
Comissão Organizadora do Concurso Público, composta por Mauro Alexandre dos Santos que 
presidirá a Comissão; e pelos membros Marina Helena Vale Sousa e João Dias com a finalidade 
de acompanhar e fiscalizar todas as etapas de elaboração, aplicação e julgamento do Concurso 
Público. 
 

5.2. O Presidente da Câmara Municipal poderá indicar quantas pessoas forem necessárias ao 
acompanhamento do Concurso Público em todas as suas fases objetivando o perfeito sigilo e o 
bom andamento do certame. 

 

6. REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

6.1. PROVA OBJETIVA  
6.1.1. A Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório terá 10 (dez) questões de Língua 

Portuguesa com peso 3 (três), 05 (cinco) questões de Informática com peso 1 (um), 05 (cinco) 
questões de Raciocínio Lógico com peso 1 (um), 10 (dez) questões de Legislação Municipal com 
peso 3 (três) e 10 (dez) questões específicas inerentes ao cargo com peso 3 (três), num total de 
40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha totalizando 100 (cem) pontos. 
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6.1.2. As Provas Objetivas serão realizadas conforme Cronograma, página 2 do Edital. 
 
6.1.3. Os locais e horários das Provas Objetivas serão divulgados conforme Cronograma do 
Concurso Público pág. 2 do Edital na Câmara Municipal e no site www.escolideres.com.br. 
 
6.1.4. As Provas Objetivas constarão de questões de múltipla escolha com 4 (quatro) opções (A, 
B, C, D) e uma única resposta correta. 
 
6.1.5. As Provas Objetivas terão a duração máxima de 4 (quatro) horas. 
 
6. 1.6. As respostas das Provas Objetivas deverão ser transcritas para a Folha de Respostas, que é o 

único documento válido para correção eletrônica. Em nenhuma hipótese haverá substituição da 

Folha de Respostas por erro do candidato, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os 

prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente, emenda ou rasura, ainda que legível. 
 
6.1.7. Não será permitido que as marcações na Folha de Respostas sejam feitas por outras 
pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse 
caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado. 
 
6.1.8. As Folhas de Respostas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico. 
 
6.1.9. Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por 
cento) do total de pontos da prova objetiva. 
 
6.1.10. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final. 
 

6.1.11. Os dois últimos candidatos de cada sala deverão permanecer no local de aplicação das 
provas até que o último candidato as tenha concluído, a fim de assinarem a Ata e assistirem ao 
lacre dos envelopes contendo os Gabaritos. 
 
6.1.12. Não serão aceitos como documento de identidade: carteira de identidade infantil, certidões 
de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou 
danificados, cópias e protocolos. 
 
6.1.13. Serão considerados documentos de identidade oficial a carteira/cédula de identidade 
expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, pelas Forças 
Armadas, pelas Polícias Militares, pelos Tribunais, Ministério Público e pelos órgãos fiscalizadores 
de exercício profissional: (OAB, CRE, CRC, CRA, CREA, etc.), a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), o Certificado de Reservista, a Carteira Nacional de Habilitação 
instituída pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e o Passaporte válido. 
 
6.1.14. Tendo em vista a necessidade de identificação civil dos candidatos não apenas no 
ingresso nos locais de Provas como também durante a realização das Provas, e em razão da 
proibição do uso de celulares e aparelhos eletrônicos, fica vedada a apresentação pelo candidato 
exclusivamente da Carteira Nacional de Habilitação em meio eletrônico (CNHe) e Título de Eleitor 
em meio eletrônico (e- Título). Para fins de identificação civil o candidato obrigatoriamente deverá 
apresentar documento original com foto e em meio físico, dentre aqueles admitidos no item acima. 
 

6.1.15. O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, não terá acesso 
ao local das provas e será automaticamente eliminado do Concurso Público, salvo em caso de 
perda ou roubo, onde o candidato deverá apresentar o Boletim de Ocorrência Policial atestando a 
perda ou roubo. 
 
6.1.16. No caso de o candidato apresentar Boletim de Ocorrência Policial para realização da 
prova, a empresa colherá assinatura e impressão digital do mesmo para possível averiguação 
futura. 
 
6.1.17. Em hipótese alguma serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário 
determinados. 
 
6.1.18. Será excluído deste Concurso Público o candidato que faltar, chegar atrasado à prova, ou 
que, durante a sua realização, for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com 
pessoas estranhas, oralmente, por escrito ou através de equipamentos eletrônicos, ou, ainda, que 
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venha a tumultuar a realização das provas, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos 
praticados. 
 
6.1.19. Não é permitido ao candidato, no dia de aplicação das provas objetivas, a utilização e 
porte de qualquer tipo de aparelho eletrônico, como: telefone celular, smartphone, tablet, notebook 
ou similar, pagers, agenda eletrônica, receptor, gravador, aparelhos sonoros, fonográficos, de 
comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, transmissor de dados e mensagens, máquina 
fotográfica, máquina calculadora, relógios analógicos ou digitais, etc. Não é permitido também a 
utilização de quaisquer acessórios como pulseiras, braceletes ou de chapelaria tais como chapéu, 
boné, gorro ou protetores auriculares. 
 
6.1.20. O descumprimento da instrução do item anterior, implicará na eliminação do candidato, 

caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude. 
 
6.1.21. Após o início e durante a realização das provas não será permitida a comunicação entre os 

candidatos, utilização de anotações, impressos, livros ou quaisquer outros materiais de consulta. 
 
6.1.22. Após o fechamento dos portões, início e durante a realização das provas, não será 
permitida a entrada de candidatos e a permanência de pessoas estranhas ao evento no local de 
aplicação das provas. 
 
6.1.23. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem 

acompanhamento de fiscal, após ter assinado a lista de presença. 
 
6.1.24. Recomendamos o comparecimento do candidato ao local de realização das provas com, 
no mínimo, 30 minutos de antecedência, portando caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto 
nº 2 e borracha. 
 
6.1.25. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização das provas, 
levando consigo o caderno de questões, após 60 minutos contados do efetivo início das provas. 
 
6.1.26. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a quaisquer das 
provas resultará na eliminação automática do candidato. 
 
6.1.27. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das 
provas em virtude de afastamento de candidato da sala de provas. 
 
6.1.28. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das 
provas e/ou aos critérios de avaliação. 
 
6.1.29. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança. 
 
6.1.30. Os candidatos que necessitarem de condições especiais para realização das provas, 
deverão, no ato da inscrição especificar as condições desejadas, anexando comprovação da 
necessidade, se for o caso. 
 
6.1.31. Caso a necessidade de condição especial para realização das provas ocorra após a 
finalização das inscrições, o candidato deverá entrar em contato com a Empresa para especificar 
a condição desejada. 
 
6.1.32. Terá suas provas anuladas e será eliminado do Concurso Público, resguardado o direito 
ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, o candidato que, 
durante a realização de qualquer uma das provas: 
 
a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização;  
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas;  
c) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou equipamento similar, dicionário, notas 

e/ou impressos que não forem expressamente permitidos, além dos equipamentos listados no 

item 6.1.18;  
d) Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 

com as autoridades presentes e/ou com candidatos;  
e) Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 

realização; 
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f) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  
g) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;  
h) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou neste Edital.  
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.  
j) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos, para obter aprovação própria ou de terceiros, em 

qualquer etapa do Concurso Público. 
 

6.1.33. Se, a qualquer tempo, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, 
ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será eliminado do 
Concurso Público, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa com os meios e 
recursos a ele inerentes. 
 

6.1.34. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 
Editais e comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados nos quadros 
de avisos da Câmara Municipal e site da Empresa (www.escolideres.com.br), devendo ainda 
manter atualizado seu endereço, e quando do preenchimento da inscrição fornecer o endereço 
completo na ficha de inscrição, e endereço eletrônico (e-mail), se possuidor. 
 
6.1.35. Ao terminar a prova, o candidato não poderá permanecer no recinto de aplicação de prova, 

devendo se retirar imediatamente do local de prova, exceto na hipótese do item 6.1.11. 
 
6.1.36. O candidato poderá ser submetido a detector de metais e/ou coleta digital nas Folhas de 
Respostas durante a realização das provas. 

 

7. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
7. 1. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, serão adotados os seguintes critérios 
para o desempate, aplicados sucessivamente: 
a) Candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos até o último dia de 

inscrição, em obediência à Lei 10.741 de 1° de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso;  
b) Obtiver maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Específicos;  
c) Obtiver maior aproveitamento na prova de Português;  
d) Obtiver maior aproveitamento na prova de Matemática;  
e) Persistindo o empate será dada preferência ao candidato de idade mais elevada. 
 
 

8. RECURSOS 
 
8.1. Caberão recursos contra questões da Prova Objetiva, contra erros ou omissões no gabarito 
ou referente à pontuação da classificação do PRÓPRIO CANDIDATO, ou seja, de todas as 
decisões proferidas durante o Concurso Público que tenham repercussão na esfera de direitos 
dos candidatos, conforme o Cronograma do Concurso Público. 
8.2. O recurso devidamente fundamentado, incluindo bibliografia pesquisada, deverá conter todos 
os dados que informem a identidade do reclamante e seu número de inscrição, bem como os 
demais dados constantes do Formulário de Recursos. 
 
8.3. O candidato deverá preencher um Formulário de Recurso, no sistema na área do candidato, 
para cada questão que deseja efetuar recurso, sendo automaticamente desconsiderados recursos 
de igual teor interpostos pelo mesmo candidato. 
 
8.4. A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, 

razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 
8.5. Os pontos correspondentes à anulação de item ou questão das provas objetivas, por força do 
julgamento de recurso, serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. 
 
8.6. As Provas Objetivas de todos os candidatos serão recorrigidas de acordo com o novo 

gabarito, se houver alteração do gabarito oficial por força do julgamento de recurso. 
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8.7. Os recursos poderão ser enviados via internet para o e-mail: 
recurso@agoraconsultoria.srv.br, via Correios por SEDEX ou CARTA REGISTRADA COM AR 
para o endereço de correspondência, ver item 1.1 do Edital, protocolados na Câmara Municipal, 
no Setor de Protocolo ou por fac-símile, por procuração, telegrama. 
 
8.8. A interposição dos recursos deverá observar o prazo estipulado no Cronograma, página 2. 
 
8.9. Para a tempestividade do recurso o sistema não permite acesso após o prazo editalício. 
 
9. RESULTADO E CONVOCAÇÃO 
 
9.1. O resultado do Concurso Público estará à disposição dos interessados conforme Cronograma 
do Concurso, página 2 deste Edital, na Câmara Municipal e no site www.escolideres.com.br. 
9.2. Os candidatos convocados para a posse serão submetidos a exames médicos compostos de 
entrevista médica e exames complementares. 
9.3. O exame médico terá caráter exclusivamente eliminatório e os candidatos serão considerados 
aptos ou inaptos. 
9.4. A convocação dos candidatos para esta fase será processada dentro do prazo de validade 
deste certame, observando-se a ordem de classificação dos candidatos e a aptidão nos exames 
pré-admissionais. 
 
9.5. Para a efetivação da Posse é indispensável que o candidato apresente os seguintes 
documentos: 
 
a) Documento de Identidade de reconhecimento nacional, que contenha fotografia;  
b) Certidão de Nascimento ou Casamento, quando for o caso;  
c) Título de Eleitor e comprovação de quitação eleitoral;  
d) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação ou outro documento que comprove 

estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;  
e) 01 (uma) foto 3x4 recente;  
f) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP ou declaração informando não haver feito o 

cadastramento;  
g) Cartão de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
h) Comprovante de Escolaridade ou habilitação exigida para o provimento do cargo pretendido, 

adquirida em instituição oficial ou legalmente reconhecida;  
i) Declaração de não ocupar outro cargo público, ressalvados os previstos no Art. 37, XVI, a, b e 

c da Constituição Federal;  
j) Declaração de bens.  
k) Comprovante de endereço;  
l) Atestado médico comprovando a aptidão física para o trabalho. 
 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1. Não haverá, sob qualquer hipótese ou alegação, segunda chamada para as etapas previstas 
para este Concurso Público. 
 
10.2. Será eliminado, assegurado o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela 
inerentes, o candidato que: 
 

a) Agir com incorreção ou descortesia, independentemente do momento, para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação de provas ou do Concurso Público;  
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados;  
c) Não atender ou recusar convocação para qualquer uma das localidades que integram o 

Município.  
d) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente Edital. 
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10.3. O candidato aprovado deverá manter junto à Câmara Municipal, durante o prazo de validade 
deste Concurso Público, seu endereço atualizado, visando a eventuais convocações. Não lhe 
caberá nenhuma reclamação, caso não seja possível a Câmara Municipal, convocá-lo por falta 
dessa atualização. 
 

10.4. A mudança de endereço, quando ocorrer, deverá ser informada formalmente por meio de 
carta assinada pelo próprio candidato, a ser enviada e/ou entregue no Setor de Pessoal da 
Câmara Municipal. 
 
10.5. A Câmara Municipal e a empresa realizadora deste Concurso Público, não possuem vínculo ou 

convênio com nenhuma instituição de ensino ou cursos preparatórios, não se responsabilizando por 

quaisquer cursos, textos ou apostilas não expressamente indicados para este Concurso Público. 
 
10.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos 

candidatos para o evento correspondente, circunstância que será mencionada com a devida 

antecedência em Edital ou aviso a ser publicado no Quadro de Avisos da Câmara Municipal e no site 

www.escolideres.com.br, de forma a assegurar as informações aos candidatos. 
 
10.7. O resultado final deste Concurso Público será devidamente homologado pelo Presidente da 
Câmara Municipal. 
 
10.8. Decorridos 2 (dois) anos da data de homologação deste Concurso Público, não restando 
recurso pendente, as provas e o processo pertinentes ao mesmo serão encaminhados à Câmara 
Municipal, para destinação final de guarda permanente. 
 

10.9. Os casos omissos, não previstos neste Edital ou não incluídos no Requerimento de 
Inscrição, serão apreciados pela Comissão Organizadora do Concurso Público. 
 
10. 10. Este Edital poderá ser impugnado no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia 
útil subsequente ao da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais ou 
qualquer outro órgão oficial. 
 

RESENDE COSTA – MG, 09 de março de 2020. 
 

 
 

João Dias 
Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I 
 

 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

  

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 

- Ensino Médio. 

  

ATRIBUIÇÕES 

I. Assistir o Presidente da Mesa Diretora no planejamento, organização e coordenação 

das atividades da Câmara; 
II. Participar das reuniões da Câmara e redigir as atas; 

III. Prover o apoio técnico às atividades do Secretário da Mesa Diretora assegurando o 

bom andamento e o controle dos trabalhos legislativos; 
IV. Planejar e providenciar o acompanhamento e a análise de normas e rotinas 

administrativas, bem como de métodos e processos legislativos, visando o 

aperfeiçoamento e a modernização dos trabalhos da Câmara; 
V. Planejar e providenciar as ações e meios que visem a colaboração à Mesa Diretora, às 

Comissões e aos Vereadores de forma a assegurar o bom desenvolvimento do processo 

legislativo; 
VI. Supervisionar o recebimento das proposições e sua distribuição às Comissões, de 

acordo com os prazos estipulados no Regimento Interno; 
VII. Digitar e encaminhas as proposições; 

VIII. Assessorar as Comissões na elaboração, reprodução e encaminhamento de 

documentos; 
IX. Fazer expedir as proposições e demais documentos legislativos, controlando o 

cumprimento dos prazos estabelecidos; 
X. Fazer o registro e arquivamento de matérias; 

XI. Organizar audiências, atender ao público, solucionando os problemas ao seu alcance 

ou encaminhando-os ao Presidente da Mesa, quando for o caso; 
XII. Promover a execução das tarefas necessárias para o exame público das Contas 

Municipais, de acordo com a legislação pertinente; 
XIII. Redigir ou orientar a redação de documentos diversos, a partir de propostas 

apresentadas pelos Vereadores; 
XIV. Minutar e expedir certidões e correspondências; 
XV. Coordenar as atividades de apoio relativas ao expediente legislativo; 

XVI. Orientar e supervisionar a execução das tarefas de recebimento, registro, controle e 

encaminhamento de correspondência e documentos, verificando o cumprimento de 

prazos e disposições legais; 
XVII. Manter organizado o arquivo de documentos da Câmara; 
XVIII. Participar de comissões para as quais for designado; 

XIX. Exercer a função de Controle Interno quando designado; 
XX. Alimentar informações no site da Câmara quando necessário; 

XXI. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 
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ANEXO II – CONTEÚDO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE PROVA 

 

Sugestões bibliográficas: Livros e apostilas do Ensino Fundamental do 6º ao 9º 

ano e dos 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio para Língua Portuguesa; apostilas de 

Raciocínio Lógico e informática gratuitas na internet que abrangem o conteúdo 

expresso;  

 

I. LÍNGUA PORTUGUÊSA – ENSINO MÉDIO 

 

Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do texto (literário e não literário, 
narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e organização interna. Semântica: 
sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos; emprego de tempos e modos dos 
verbos em português. Morfologia: reconhecimento, emprego e sentido das classes 
gramaticais; processos de formação de palavras; mecanismos de flexão dos nomes e 
verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da oração; processos de coordenação e 
subordinação; concordância nominal e verbal; transitividade e regência de nomes e verbos; 
padrões gerais de colocação pronominal no português; mecanismos de coesão textual. 
Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Reescrita 
de frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta. 
Observação: os itens deste programa serão considerados sob o ponto de vista textual, ou 
seja, deverão ser estudados sob o foco de sua participação na estruturação significativa dos 
textos. 
 
 

II. RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO MÉDIO 
 

Proposições, valor-verdade, negação, conjunção, disjunção, implicação, equivalência, 
proposições compostas. Equivalências lógicas. Problemas de raciocínio: deduzir 
informações de relações arbitrárias entre objetos, lugares, pessoas e/ou eventos fictícios 
dados. Diagramas lógicos, tabelas e gráficos. Conjuntos e suas operações. Números 
naturais, inteiros, racionais, reais e suas operações. Representação na reta. Unidades de 
medida: distância, massa e tempo. Representação de pontos no plano cartesiano. Álgebra 
básica: equações, sistemas e problemas do primeiro grau. Porcentagem e 
proporcionalidade direta e inversa. Sequências, reconhecimento de padrões, progressões 
aritmética e geométrica. Juros. Geometria básica: distâncias e ângulos, polígonos, 
circunferência, perímetro e área. Semelhança e relações métricas no triângulo retângulo. 
Medidas de comprimento, área, volume. Princípios de contagem e noção de probabilidade. 
 

 

Conhecimentos de Informática:  

Componentes de um computador: processadores, memória e periféricos mais comuns; 
dispositivos de armazenagem de dados; propriedades e características. Arquivos digitais: 
documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos; principais padrões e características. Arquivos 
PDF. Conhecimentos sobre sistema operacional Windows 10: conceitos gerais, principais 
utilitários, configurações. Editores de texto: funções de editoração básicas. Corretores 
ortográficos. Manipulação de arquivos: leitura e gravação; controle de alterações; uso de 
senhas para proteção. Formatos para gravação. Impressão. Planilhas: funções básicas de 
formatação; utilização de funções matemáticas, de busca, e outras de uso geral; criação e 
manipulação de fórmulas; Gráficos mais comuns. Manipulação de arquivos: leitura e 
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gravação. Recursos para impressão. Importação e exportação de dados. Proteção de dados 
e planilhas. Internet: conceitos gerais e funcionamento. Endereçamento de recursos. 

Navegação segura: cuidados no uso da Internet; ameaças; uso de senhas e criptografia; 
tokens e outros dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes. Navegadores (browsers) 
e suas principais funções. Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chrome. Firefox. 
Internet Explorer. E-mail: utilização, caixas de entrada, endereços, cópias e outras 
funcionalidades. Webmail. Transferência de arquivos e dados: upload, download, banda, 
velocidades de transmissão. Pacotes de escritório: MS OFFICE 2010 BR (ou superior) e Libre 
Office 4 (ou superior). 

 

Legislação Municipal: 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RESENDE COSTA 

EMENDAS 38 E 39 DA LEI ORGÂNICA 

LEI 4.287 E SUAS ALTERAÇÕES 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 

LEI 2214/1995  

Lei nº 4487/2019  

Disponíveis no site http://www.camaraderesendecosta.mg.gov.br/ 
 

ESPECIFICAS 

Habilidades e papéis do administrador; eficiência, eficácia e efetividade; níveis 
organizacionais; as funções administrativas - planejamento, organização, direção e 
controle. Organização: princípios de organização, tipos de estrutura organizacional, 
centralização e descentralização; tipos de departamentalização. Controle: tipos de 
controle; controle por nível organizacional; ferramentas de controle. 

  

 J.MONTANA, PATRICK e H.CHARNOV, Bruce – ADMINISTRAÇÃO, série essencial – editora 
Saraiva; CHIAVENATO, Idalberto – INTRODUÇÃO À TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO, editora 
CAMPOS 

 Disponível em outros livros de Administração 
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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 
 
 
 
 
 

NO DIA DO CONCURSO PÚBLICO 
NÃO ESQUECER DE LEVAR: 

 

 

* Documento Oficial de Identidade (original); 
* Caneta esferográfica preta ou azul; 
* Lápis e borracha. 
* Comprovante de Inscrição 

 

Recomendamos o comparecimento do 
candidato ao local de realização das provas 
com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de 
antecedência. 
 
NÃO LEVAR:  
telefone celular, smartphone, tablet, notebook ou similar, pagers, 
agenda eletrônica, receptor, gravador, aparelhos sonoros, 
fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, 
transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, máquina 
calculadora, relógios analógicos ou digitais, etc. 

  
 
 
 

 

QUEM CHEGAR ATRASADO, NÃO TERÁ 
ACESSO AO RECINTO DAS PROVAS.  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


