PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
EDITAL N° 01, DE 23 DE MARÇO DE 2016

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01, DE 23 DE MARÇO DE 2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, no uso de suas atribuições, torna pública a seguinte retificação ao
Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:
1. No Anexo I, Conteúdo programático, nível superior, conhecimentos específicos, Procurador, Direito
Processual Civil, ONDE SE LÊ:

PROCURADOR
(...) Direito Processual Civil: Teoria geral do processo. Princípios constitucionais do direito processual.
Princípios gerais do direito processual civil. Jurisdição. Competência. Ação. Condições da ação. Processo.
Sujeitos do processo. Instrumentalidade e efetividade do processo. Classificação do processo. Objeto do
processo. Pressupostos processuais. Atos processuais. Processo de conhecimento. Formação, suspensão e
extinção do processo. Procedimento ordinário. Procedimento sumário. Das provas. Sentença e coisa julgada.
Dos recursos. Apelação. Agravo. Embargos infringentes. Embargos de declaração. Processo de execução. Da
execução em geral. Das diversas espécies de execução. Dos embargos do devedor. Da suspensão e da
extinção do processo de execução. Do processo cautelar. Das medidas cautelares. Dos procedimentos
especiais. Da ação de consignação em pagamento. Das ações possessórias. Da ação de nunciação de obra
nova. Da ação de usucapião. Da ação de despejo. Do inventário e da partilha. Juizados especiais cíveis. Lei nº
9.099/95. Processos coletivos: teoria geral e leis correlatas.
LEIA-SE:
PROCURADOR
(...) Direito Processual Civil: Teoria geral do processo. Princípios constitucionais do direito processual.
Princípios gerais do direito processual civil. Jurisdição. Competência. Ação. Condições da ação. Processo.
Sujeitos do processo. Instrumentalidade e efetividade do processo. Classificação do processo. Objeto do
processo. Pressupostos processuais. Atos processuais. Processo de conhecimento. Formação, suspensão e
extinção do processo. Tutela de urgência: procedimento da tutela antecipada e da tutela cautelar.
Procedimento comum. Das provas. Sentença e coisa julgada. Dos recursos. Processo de execução. Da
execução em geral. Das diversas espécies de execução. Da suspensão e da extinção do processo de execução.
2. No Anexo I, Conteúdo programático, nível médio, conhecimentos básicos, noções de informática, fica
EXCLUÍDO o trecho abaixo:
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
“O processo administrativo: planejamento, organização, direção, controle; aspectos fundamentais da
comunicação, liderança, motivação, grupos, equipes e cultura organizacional. ”
Os demais itens de citado edital permanecem inalterados.
Paulínia-SP, 08 de abril de 2016.
Sandra Regina Beraldo
Secretária de Recursos Humanos
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