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EDITAL N° 006 DE 04 DE ABRIL DE 2012 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 04/2012, DE 03 DE ABRIL DE 2012 

 
A Prefeitura Municipal de Mesquita, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna 
pública a retificação do Edital nº 04/2012 publicado em 03 de Abril de 2012, como segue: 
 
Onde se lê:  

Anexo I 
Quadro de Vagas 

  
Vagas 

Código Nome do 
Cargo Escolaridade / Pré-requisito Vencimento 

Base 

Jornada de 
Trabalho 
semanal  Total AC PD I/N 

PJD04 Procurador 
Municipal 

Graduação em Curso Superior de
Direito e Registro Profissional na
Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB 

2.809,00 40 h 10 7 1 2 

Obs.: AC = Ampla Concorrência - PD = Portadores de Deficiências -  I/N = Índios e Negros  
  

 Leia-se: 
Anexo I 

Quadro de Vagas 
  

Vagas 
Código Nome do 

Cargo Escolaridade / Pré-requisito Vencimento 
Base 

Jornada de 
Trabalho 
semanal  Total AC PD I/N 

PJD04 Procurador 
Municipal 

Graduação em Curso Superior de
Direito e Registro Profissional na
Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB 

2.809,00 40 h 3 1 1 1 

Obs.: AC = Ampla Concorrência - PD = Portadores de Deficiências -  I/N = Índios e Negros  
 
 
Onde se lê:  
  

Anexo IV 
Conteúdos Programáticos 

 
Conhecimentos Específicos 
Direito Administrativo: 1. Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material. 2. Conceito 
de direito administrativo. 3. Fontes do direito administrativo: doutrina e jurisprudência na formação do direito 
administrativo. Lei Formal. Regulamentos administrativos, estatutos e regimentos; instruções; princípios gerais; 
tratados internacionais; costume. 4. Descentralização e desconcentração da atividade administrativa. Relação jurídico-
administrativa. Personalidade de direito público. Conceito de pessoa administrativa. Teoria do órgão da pessoa jurídica: 
aplicação no campo do direito administrativo. 5. Classificação dos órgãos e funções da administração pública. 6. 
Competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência. Concentração e 
desconcentração de competência. 7. Ausência de competência: agente de fato. 8. Hierarquia. Poder hierárquico e suas 
manifestações. 9. Administração Pública direta e indireta. 10. Autarquias. Agências reguladoras e executivas. 11. 
Fundações Públicas. 12. Empresa Pública. 13. Sociedade de Economia Mista. 14. Entidades Paraestatais, em geral. 15. 
Fatos da administração pública: atos da administração pública e fatos administrativos. Formação do ato administrativo: 
elementos; procedimento administrativo. 16. Validade, eficácia e auto-executoriedade do ato administrativo. 17. Atos 
administrativos simples, complexos e compostos. 18. Atos administrativos unilaterais, bilaterais e multilaterais. 19. 
Atos administrativos gerais e individuais. 18 Atos administrativos vinculados e discricionários. Mérito do ato 
administrativo, discricionariedade. 20. Controle do ato administrativo. 21. Ato administrativo inexistente. Atos 
administrativos nulos e anuláveis. Revogação, anulação e convalidação dos atos administrativos. Teoria das nulidades 
no direito administrativo. Vícios do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. 22. Processo Administrativo 
(Lei nº 9.784/99). 23. Contrato administrativo: discussão sobre sua existência como categoria específica; conceito e 
caracteres jurídicos. 24. Formação do contrato administrativo: elementos. Licitação: conceito, modalidades e 
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procedimentos; dispensa e inexigibilidade de licitação. 25. Execução do contrato administrativo: 
princípios; teorias do fato do príncipe e da imprevisão. 26. Extinção do contrato administrativo: força maior e outras 
causas. 27. Espécies de contratos administrativos. Convênios administrativos. Consórcios públicos (Lei nº 11.107/05). 
Terceiro setor. Parcerias Público Privadas (Lei 11.079/04). 28. Poder de polícia: conceito; polícia judiciária e polícia 
administrativa; liberdades públicas e poder de polícia. 29. Principais setores de atuação da polícia administrativa. 30. 
Serviço público: conceito; caracteres jurídicos; classificação e garantias. Usuário do serviço público. 31. Concessão de 
serviço público: natureza jurídica e conceito; regime jurídico financeiro. 32. Extinção da concessão de serviço público; 
reversão dos bens. 33. Permissão e autorização. 34. Bens públicos: classificação e caracteres jurídicos. Natureza jurídica 
do domínio público. 35. Domínio público hídrico: composição; regime jurídico das águas públicas. 36. Domínio público 
aéreo. 37. Domínio público terrestre: evolução do regime jurídico das terras públicas no Brasil: terras urbanas e rurais; 
terras devolutas. Vias públicas; cemitérios públicos; portos. 38. Recursos minerais e potenciais de energia hidráulica: 
regime jurídico. 39. Utilização dos bens públicos: autorização, permissão e concessão de uso; ocupação; aforamento; 
concessão de domínio pleno. 40. Limitações administrativas: conceito. Zoneamento. Polícia edilícia. Zonas fortificadas 
e de fronteira. Florestas. Tombamento. 41. Servidões administrativas. 42. Requisição da propriedade privada. Ocupação 
temporária. 43. Desapropriação por utilidade pública: conceito e fundamento jurídico; objeto da desapropriação e 
competência para desapropriar; procedimentos administrativo e judicial; indenização. 44. Desapropriação por zona. 
Direito de extensão. Retrocessão. “Desapropriação indireta”. 45. Desapropriação por interesse social: conceito, 
fundamento jurídico e espécies; função social do imóvel rural. Evolução do regime-jurídico no Brasil. 46. Controle 
interno e externo da administração pública. 47. Sistemas de controle jurisdicional da administração pública: contencioso 
administrativo e sistema da jurisdição una. 48. Controle jurisdicional da administração pública no direito brasileiro. 49. 
Responsabilidade patrimonial do Estado por atos da administração pública: evolução histórica e fundamentos jurídicos. 
Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial do Estado. 50. Responsabilidade patrimonial do Estado 
por atos da administração pública no direito brasileiro. 51. Controle da atividade financeira do Estado: espécies e 
sistemas. 52. Tribunal de Contas da União (TCU) e suas atribuições. Entendimentos com caráter normativo exarado 
pela Corte de Contas. 53. Agentes públicos: servidor público e funcionário público; natureza jurídica da relação de 
emprego público; preceitos constitucionais. 54. Funcionário efetivo e vitalício: garantias; estágio probatório. 
Funcionário ocupante de cargo em comissão e função de confiança. 55. Servidores públicos. Direitos, deveres e 
responsabilidades dos servidores públicos civis. 56. Lei 8.112/90 e alterações. 57. Improbidade administrativa. 58. 
Formas de provimento e vacância dos cargos públicos. 59. Exigência constitucional de concurso público para 
investidura em cargo ou emprego público. 60. Procedimento administrativo. Instância administrativa. Representação e 
reclamação administrativas. 61. Pedido de reconsideração e recurso hierárquico próprio e impróprio. Prescrição 
administrativa. 62. Setor energético e suas relações com a economia, o desenvolvimento social, a tecnologia e o meio 
ambiente. 63. Lei Geral das Agências Reguladoras. 64. Advocacia pública consultiva. Hipóteses de manifestação 
obrigatória. Aspectos de responsabilidade do parecerista pelas manifestações exaradas e do administrador público, 
quando age em acordo e quando age em desacordo com tais manifestações. 65. Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/92). 
66. Lei nº 9.469/97. 
 
Direito Civil: 1. Lei de Introdução ao Código Civil. Aplicação da lei no tempo e no espaço; interpretação da lei; 
integração da lei; analogia. Princípios gerais do direito e eqüidade. 2. Das pessoas. Das pessoas naturais. Das pessoas 
jurídicas. Do domicílio. 3. Dos bens. Das diferentes classes de bens. 4. Bem de família legal e bem de família 
convencional. 5. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos. Da prescrição e da 
decadência. Da prova. 6. Do direito das obrigações. Das modalidades das obrigações. Da transmissão das obrigações. 
Do adimplemento e extinção das obrigações. Do inadimplemento das obrigações. Dos contratos em geral. Das várias 
espécies de contratos. Dos atos unilaterais. Da responsabilidade civil. Das preferências e privilégios creditórios. 7. Do 
direito das coisas. Da posse. Dos direitos reais. Da propriedade. Da superfície. Das servidões. Do usufruto. Do uso. Da 
habitação. Do penhor, da hipoteca e da anticrese. 8. Da tutela e da curatela. 9. Responsabilidade civil do Estado e do 
particular. 10. Responsabilidade civil do fornecedor pelos produtos fabricados e pelos serviços prestados. 11. 
Responsabilidade civil por dano causado ao meio ambiente e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e 
paisagístico. 12. Registros públicos. 13. Do direito de empresa. Do empresário. Da sociedade. Da sociedade não 
personificada. Da sociedade em comum. Da sociedade em conta de participação. Da sociedade personificada. Da 
sociedade simples. Da sociedade em nome coletivo. Da sociedade em comandita simples. Da sociedade limitada. Da 
sociedade anônima. Da sociedade em comandita por ações. 
 
 
Leia-se:  

Anexo IV 
Conteúdos Programáticos 

Conhecimentos Específicos 
Direito Administrativo: 1. Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material. 2. Conceito 
de direito administrativo. 3. Fontes do direito administrativo: doutrina e jurisprudência na formação do direito 
administrativo. Lei Formal. Regulamentos administrativos, estatutos e regimentos; instruções; princípios gerais; 
tratados internacionais; costume. 4. Descentralização e desconcentração da atividade administrativa. Relação jurídico-
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administrativa. Personalidade de direito público. Conceito de pessoa administrativa. Teoria do órgão da 
pessoa jurídica: aplicação no campo do direito administrativo. 5. Classificação dos órgãos e funções da administração 
pública. 6. Competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de competência. 
Concentração e desconcentração de competência. 7. Ausência de competência: agente de fato. 8. Hierarquia. Poder 
hierárquico e suas manifestações. 9. Administração Pública direta e indireta. 10. Autarquias. Agências reguladoras e 
executivas. 11. Fundações Públicas. 12. Empresa Pública. 13. Sociedade de Economia Mista. 14. Entidades Paraestatais, 
em geral. 15. Fatos da administração pública: atos da administração pública e fatos administrativos. Formação do ato 
administrativo: elementos; procedimento administrativo. 16. Validade, eficácia e auto-executoriedade do ato 
administrativo. 17. Atos administrativos simples, complexos e compostos. 18. Atos administrativos unilaterais, 
bilaterais e multilaterais. 19. Atos administrativos gerais e individuais. 18 Atos administrativos vinculados e 
discricionários. Mérito do ato administrativo, discricionariedade. 20. Controle do ato administrativo. 21. Ato 
administrativo inexistente. Atos administrativos nulos e anuláveis. Revogação, anulação e convalidação dos atos 
administrativos. Teoria das nulidades no direito administrativo. Vícios do ato administrativo. Teoria dos motivos 
determinantes. 22. Processo Administrativo (Lei nº 9.784/99). 23. Contrato administrativo: discussão sobre sua 
existência como categoria específica; conceito e caracteres jurídicos. 24. Formação do contrato administrativo: 
elementos. Licitação: conceito, modalidades e procedimentos; dispensa e inexigibilidade de licitação. 25. Execução do 
contrato administrativo: princípios; teorias do fato do príncipe e da imprevisão. 26. Extinção do contrato administrativo: 
força maior e outras causas. 27. Espécies de contratos administrativos. Convênios administrativos. Consórcios públicos 
(Lei nº 11.107/05). Terceiro setor. Parcerias Público Privadas (Lei 11.079/04). 28. Poder de polícia: conceito; polícia 
judiciária e polícia administrativa; liberdades públicas e poder de polícia. 29. Principais setores de atuação da polícia 
administrativa. 30. Serviço público: conceito; caracteres jurídicos; classificação e garantias. Usuário do serviço público. 
31. Concessão de serviço público: natureza jurídica e conceito; regime jurídico financeiro. 32. Extinção da concessão de 
serviço público; reversão dos bens. 33. Permissão e autorização. 34. Bens públicos: classificação e caracteres jurídicos. 
Natureza jurídica do domínio público. 35. Domínio público hídrico: composição; regime jurídico das águas públicas. 
36. Domínio público aéreo. 37. Domínio público terrestre: evolução do regime jurídico das terras públicas no Brasil: 
terras urbanas e rurais; terras devolutas. Vias públicas; cemitérios públicos; portos. 38. Recursos minerais e potenciais 
de energia hidráulica: regime jurídico. 39. Utilização dos bens públicos: autorização, permissão e concessão de uso; 
ocupação; aforamento; concessão de domínio pleno. 40. Limitações administrativas: conceito. Zoneamento. Polícia 
edilícia. Zonas fortificadas e de fronteira. Florestas. Tombamento. 41. Servidões administrativas. 42. Requisição da 
propriedade privada. Ocupação temporária. 43. Desapropriação por utilidade pública: conceito e fundamento jurídico; 
objeto da desapropriação e competência para desapropriar; procedimentos administrativo e judicial; indenização. 44. 
Desapropriação por zona. Direito de extensão. Retrocessão. “Desapropriação indireta”. 45. Desapropriação por interesse 
social: conceito, fundamento jurídico e espécies; função social do imóvel rural. Evolução do regime-jurídico no Brasil. 
46. Controle interno e externo da administração pública. 47. Sistemas de controle jurisdicional da administração 
pública: contencioso administrativo e sistema da jurisdição una. 48. Controle jurisdicional da administração pública no 
direito brasileiro. 49. Responsabilidade patrimonial do Estado por atos da administração pública: evolução histórica e 
fundamentos jurídicos. Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial do Estado. 50. Responsabilidade 
patrimonial do Estado por atos da administração pública no direito brasileiro. 51. Controle da atividade financeira do 
Estado: espécies e sistemas. 52. Tribunal de Contas da União (TCU) e suas atribuições. Entendimentos com caráter 
normativo exarado pela Corte de Contas. 53. Agentes públicos: servidor público e funcionário público; natureza jurídica 
da relação de emprego público; preceitos constitucionais. 54. Funcionário efetivo e vitalício: garantias; estágio 
probatório. Funcionário ocupante de cargo em comissão e função de confiança. 55. Servidores públicos. Direitos, 
deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis. 56. Lei Complementar do Município de Mesquita nº 004, de 
13 de dezembro de 2005 (Estatuto dos Servidores do Município de Mesquita) e alterações. 57. Improbidade 
administrativa. 58. Formas de provimento e vacância dos cargos públicos. 59. Exigência constitucional de concurso 
público para investidura em cargo ou emprego público. 60. Procedimento administrativo. Instância administrativa. 
Representação e reclamação administrativas. 61. Pedido de reconsideração e recurso hierárquico próprio e impróprio. 
Prescrição administrativa. 62. Setor energético e suas relações com a economia, o desenvolvimento social, a tecnologia 
e o meio ambiente. 63. Lei Geral das Agências Reguladoras. 64. Advocacia pública consultiva. Hipóteses de 
manifestação obrigatória. Aspectos de responsabilidade do parecerista pelas manifestações exaradas e do administrador 
público, quando age em acordo e quando age em desacordo com tais manifestações. 65. Lei de Improbidade (Lei nº 
8.429/92). 66. Lei nº 9.469/97. 
 
Direito Civil: 1. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Aplicação da lei no tempo e no espaço; 
interpretação da lei; integração da lei; analogia. Princípios gerais do direito e eqüidade. 2. Das pessoas. Das pessoas 
naturais. Das pessoas jurídicas. Do domicílio. 3. Dos bens. Das diferentes classes de bens. 4. Bem de família legal e 
bem de família convencional. 5. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos. Da 
prescrição e da decadência. Da prova. 6. Do direito das obrigações. Das modalidades das obrigações. Da transmissão 
das obrigações. Do adimplemento e extinção das obrigações. Do inadimplemento das obrigações. Dos contratos em 
geral. Das várias espécies de contratos. Dos atos unilaterais. Da responsabilidade civil. Das preferências e privilégios 
creditórios. 7. Do direito das coisas. Da posse. Dos direitos reais. Da propriedade. Da superfície. Das servidões. Do 
usufruto. Do uso. Da habitação. Do penhor, da hipoteca e da anticrese. 8. Da tutela e da curatela. 9. Responsabilidade 
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civil do Estado e do particular. 10. Responsabilidade civil do fornecedor pelos produtos fabricados e 
pelos serviços prestados. 11. Responsabilidade civil por dano causado ao meio ambiente e a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico e paisagístico. 12. Registros públicos. 13. Do direito de empresa. Do empresário. Da 
sociedade. Da sociedade não personificada. Da sociedade em comum. Da sociedade em conta de participação. Da 
sociedade personificada. Da sociedade simples. Da sociedade em nome coletivo. Da sociedade em comandita simples. 
Da sociedade limitada. Da sociedade anônima. Da sociedade em comandita por ações. 
 
 

Mesquita, 03 de abril de 2012 
Artur Messias da Silveira  

Prefeito Municipal de Mesquita 
 


