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1ª ALTERAÇÃO DE EDITAL 

A comissão organizadora do concurso público decidiu realizar as seguintes mudanças no edital do concurso público com 

o objetivo de atender aos princípios de isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, finalidade, publicidade e 

eficiência da Administração Pública. 

1. Alteração do item 2.1.1 e da alínea “j” do referido item. 

Onde se lê: 

2.1.1 - Poderão se inscrever os candidatos que atendam aos seguintes requisitos básicos no momento da posse (art. 
6º, Lei 11.350/2006): 
j - Possuir a qualificação exigida para o cargo pretendido, de acordo com o disposto nos Anexo II deste edital, inclusive 
no que se refere à inscrição no órgão de classe competente, especialmente no tocante ao cargo de PROCURADOR 
AUXILIAR MUNICIPAL, o qual exige inscrição na seccional de Pernambuco da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 

Leia-se: 

2.1.1 - Poderão se inscrever os candidatos que atendam aos seguintes requisitos básicos no momento da posse: 
j - Possuir a qualificação exigida para o cargo pretendido, de acordo com o disposto no Anexo II deste edital; 

Justificativa: 

Atendimento ao Relatório Preliminar de Auditoria (PETCE Nº: 21297/2016), do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco. 

 

2. Alteração da seção 7.2 do edital. 

Os itens abaixo passam a ter a seguinte redação: 

7.2.2 - Durante o estágio probatório, uma equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do 
cargo e a deficiência do candidato. A equipe multiprofissional será composta de três profissionais capacitados e 
atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da carreira 
almejada pelo candidato, conforme disposto no Decreto Federal Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
7.2.5 - Excluído. 
7.2.6 - Excluído. 
7.2.7 - Excluído. 

Justificativa: 

Atendimento ao Relatório Preliminar de Auditoria (PETCE Nº: 21297/2016), do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco. 

 

3. Criação do item 7.2.8. 

Passa a existir o item 7.2.8 no edital, com a seguinte redação: 

7.2.8 - O candidato portador de deficiência não poderá, após a investidura no cargo, arguir sua condição de deficiente 
para justificar a concessão de licença, readaptação ou aposentadoria por invalidez, ressalvados os casos em que 
ocorrer eventual agravamento da deficiência. 

Justificativa: 

Atendimento ao Relatório Preliminar de Auditoria (PETCE Nº: 21297/2016), do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco. 
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4. Criação da alínea “a” do item 5.2. 

Leia-se: 

Item 5.2, alínea a - O recebimento de recurso administrativo contra questões da prova objetiva deverá ser realizado 
no período de 07/06/2016 até 09/06/2016, através de formulário online disponível no endereço eletrônico 
www.admtec.org.br. 

Justificativa: 

Atendimento ao Relatório Preliminar de Auditoria (PETCE Nº: 21297/2016), do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco. 

 

 

Afigura-se desnecessária a prorrogação do prazo inicialmente estabelecido para as inscrições. 

 

 

Arcoverde, em 20 de maio de 2016. 


