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Joinville, 13 de agosto de 2014.

 

RETIFICAÇÃO Nº 04 AO EDITAL 005/2014 E SEUS ANEXOS

 

O  Município  de  Joinville,  através  da  Secretaria  Municipal  de  Gestão  de  Pessoas,  e  considerando
equívocos e erros de digitação no Edital nº 005/2014 e seus anexos:

Considerando que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, como
reconhecido pelo  Supremo Tribunal  Federal  em sua Súmula n.  473,  torna público  aos  candidatos  interessados no
Concurso Público, que nesta data, foram retificadas / acrescentadas as seguintes informações:

 

Considerando que o Edital 005/2014, em seu Anexo 3, Cargos da Administração Geral, alínea A -
Cargos da Administração Geral  – Nível  Superior,  divulgou equivocadamente o conteúdo programático da prova
objetiva de Conhecimentos Específicos para o cargo de Procurador,

onde se lê:

“Procurador

Direito Administrativo: Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e externo
da Administração Pública. Administração pública: conceito, natureza, fins e princípios. Estrutura, poderes e deveres do
administrador público.  Responsabilidade do  chefe do poder  executivo:  Prefeito  Municipal.  Administração Indireta:
conceito. Autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Controle da Administração
Indireta.  Poderes administrativos:  vinculado, discricionário,  hierárquico,  disciplinar,  regulamentar e de polícia.  Atos
administrativos:  conceito,  elementos,  atributos  e  espécies.  Anulação,  revisão  e  revogação.  Discricionariedade  e
vinculação. Abuso e desvio de poder.  Controle administrativo:  conceito,  espécies,  disposições peculiares.  Cláusulas
necessárias. Inadimplemento. Rescisão. Licitação: natureza jurídica, finalidades, espécies. Dispensa e inexigibilidade.
Serviço  público:  conceito,  classificação.  Concessão e permissão.  Agentes  públicos.  Servidores  públicos:  conceito,
categorias, direitos e deveres. Cargo, emprego e função: normas constitucionais, provimento e vacância. Responsabilidade
dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo Administrativo Disciplinar. Regime previdenciário do
servidor público Concurso público. Bens públicos:  regime jurídico e classificação. Formas de utilização: concessão,
permissão e autorização de uso. Desafetação e alienação. Desapropriação: conceito e aspectos fundamentais. Limitações
administrativas. Função social da propriedade. Responsabilidade civil do Estado: conceito, características, classificação e
temas  relevantes.  Processo  administrativo:  princípios,  conceitos  fundamentais  e  temas  relevantes.  Processos
administrativos em espécie. Improbidade administrativa; Enriquecimento ilícito e abuso de poder; Sanção Penal e Civil:
Lei  8.666/93;  Lei  10.192/01;  Lei  10.570/02;  Lei  11.107/05.  Direito  Ambiental:  Fundamentos  históricos  e
constitucionais.  Princípios.  Responsabilidade civil ambiental.  Política Nacional  do  Meio  Ambiente.  Licenciamento
ambiental. Sanções penais e administrativas. Direito Constitucional: Constituição: fontes, princípios, conceitos, objeto,
classificação e estrutura; Normas constitucionais: integração, eficácia, aplicação e integração. Leis complementares e
ordinárias.  Constituição  da República Federativa do Brasil  de 1988:  princípios  e objetivos  fundamentais.  Direitos
fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos. Remédios constitucionais. Estrutura e organização do Estado
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Brasileiro: organização dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Repartição de competência na estrutura federal.
Descentralização e cooperação administrativa na federação brasileira.  Posição do Município na federação brasileira.
Criação e organização dos municípios. Autonomia municipal. Bens públicos. Administração pública: direta e indireta.
Servidores públicos: disposições gerais e regime jurídico. Poder executivo: composição e atribuições. Poder legislativo:
composição  e  atribuições.  Poder  judiciário:  composição  e  atribuições.  Controle  de  Constitucionalidade: conceito,
espécies e suas subdivisões, ações no controle concentrado. Emendas Constitucionais. Advocacia Pública. Tributação e
orçamento: sistema tributário nacional: princípios constitucionais tributários. Discriminação constitucional de rendas.
Repartição das receitas tributárias. Limitações ao poder de tributar. Repartição de Competências. Orçamento. Ordem
econômica e financeira: política urbana. Ordem social: seguridade social, saúde, assistência social, educação, cultura e
meio ambiente. Lei Orgânica do Município. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Joinville. Direitos difusos
e coletivos: Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Principais categorias. Proteção ao patrimônio público
e social.  Políticas  públicas.  Inquérito  civil.  Ação civil  pública.  Fundo para reparação dos  bens lesados.  Termo de
ajustamento de conduta. Ação popular. Posição processual das pessoas de direito público. Improbidade administrativa.
Ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Patrimônio histórico artístico, turístico e urbanístico.
Direito  Processual  Civil:  Princípios  constitucionais  e  gerais  do  processo  civil.  Processo  civil  no  controle  de
constitucionalidade. Jurisdição e competência. Atos processuais. Pessoas jurídicas de direito público no processo civil.
Processo:  procedimentos  e  suas  espécies.  Inicial.  Resposta  do  réu.  Provas.  Sentença.  Recursos.  Ação  rescisória.
Precatórios. Ações petitórias e possessórias. Nunciação de obra nova e demolição. Embargos de terceiros. Ação de
usucapião.  Retificação  de  área,  divisão,  retificação  e  registro  imobiliário.  Ação  de  desapropriação.  Mandado  de
segurança: individual e coletivo. Mandado de injunção. Habeas data. Ação popular. Ação civil pública. Ação monitória.
Ação declaratória. Execução fiscal. Direito Tributário: fontes, princípios e conceitos fundamentais. Sistema tributário
nacional:  tributo, espécies de tributo. Vigência e aplicação da Legislação Tributária.  Tributos Municipais. Execução
Fiscal. O município e o poder de tributa. Fundamentos da imposição tributária, suas limitações no ordenamento jurídico.
Imunidade, isenção e não incidência. Limitações da competência tributária. Ilícito penal tributária: crimes contra a ordem
tributária.  Ilícito  tributário,  ilícito  administrativo  tributário.  Direito  Urbanístico:  uso  e  ocupação do  solo  urbano.
Zoneamento. Poder de polícia municipal  Parcelamento do solo.  Limitações ao direito de propriedade. Controle das
construções e do uso. Instrumentos de política urbana. Usucapião: conceito e espécies. Plano diretor. Direito de construir.
Meio ambiente urbano. Controle de poluição: sonora e visual. Tombamento. Agências reguladoras. Direito Sanitário:
fontes, princípios e conceitos fundamentais. Fundo Nacional de Saúde. Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei n°
9.677, de 2 de julho de 1998. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias: regime jurídico e
regulamentação das atividades.”

Leia-se:

“Procurador

Direito Administrativo: Princípios constitucionais do Direito Administrativo. Controle interno e externo
da Administração Pública. Administração pública: conceito, natureza, fins e princípios. Estrutura, poderes e deveres do
administrador público.  Responsabilidade do  chefe do poder  executivo:  Prefeito  Municipal.  Administração Indireta:
conceito. Autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista. Controle da Administração
Indireta.  Poderes administrativos:  vinculado, discricionário,  hierárquico,  disciplinar,  regulamentar e de polícia.  Atos
administrativos:  conceito,  elementos,  atributos  e  espécies.  Anulação,  revisão  e  revogação.  Discricionariedade  e
vinculação. Abuso e desvio de poder.  Contrato administrativo:  conceito,  espécies,  disposições peculiares.  Cláusulas
necessárias. Inadimplemento. Rescisão. Licitação: natureza jurídica, finalidades, espécies. Dispensa e inexigibilidade.
Serviço  público:  conceito,  classificação.  Concessão e permissão.  Agentes  públicos.  Servidores  públicos:  conceito,
categorias, direitos e deveres. Cargo, emprego e função: normas constitucionais, provimento e vacância. Responsabilidade
dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo Administrativo Disciplinar. Regime previdenciário do
servidor público Concurso público. Bens públicos:  regime jurídico e classificação. Formas de utilização: concessão,
permissão e autorização de uso. Desafetação e alienação. Desapropriação: conceito e aspectos fundamentais. Limitações
administrativas. Função social da propriedade. Responsabilidade civil do Estado: conceito, características, classificação e
temas  relevantes.  Processo  administrativo:  princípios,  conceitos  fundamentais  e  temas  relevantes.  Processos
administrativos em espécie. Improbidade administrativa; Enriquecimento ilícito e abuso de poder; Sanção Penal e Civil:
Lei  8.666/93;  Lei  10.192/01;  Lei  10.520/02;  Lei  11.107/05.  Direito  Ambiental:  Fundamentos  históricos  e
constitucionais.  Princípios.  Responsabilidade civil ambiental.  Política Nacional  do  Meio  Ambiente.  Licenciamento
ambiental. Sanções penais e administrativas. Direito Constitucional: Constituição: fontes, princípios, conceitos, objeto,
classificação e estrutura; Normas constitucionais: integração, eficácia, aplicação e integração. Leis complementares e
ordinárias.  Constituição  da República Federativa do Brasil  de 1988:  princípios  e objetivos  fundamentais.  Direitos
fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos. Remédios constitucionais. Estrutura e organização do Estado
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Brasileiro: organização dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Repartição de competência na estrutura federal.
Descentralização e cooperação administrativa na federação brasileira.  Posição do Município na federação brasileira.
Criação e organização dos municípios. Autonomia municipal. Bens públicos. Administração pública: direta e indireta.
Servidores públicos: disposições gerais e regime jurídico. Poder executivo: composição e atribuições. Poder legislativo:
composição  e  atribuições.  Poder  judiciário:  composição  e  atribuições.  Controle  de  Constitucionalidade: conceito,
espécies e suas subdivisões, ações no controle concentrado. Emendas Constitucionais. Advocacia Pública. Tributação e
orçamento: sistema tributário nacional: princípios constitucionais tributários. Discriminação constitucional de rendas.
Repartição das receitas tributárias. Limitações ao poder de tributar. Repartição de Competências. Orçamento. Ordem
econômica e financeira: política urbana. Ordem social: seguridade social, saúde, assistência social, educação, cultura e
meio ambiente. Lei Orgânica do Município. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Joinville. Direitos difusos
e coletivos: Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Principais categorias. Proteção ao patrimônio público
e social.  Políticas  públicas.  Inquérito  civil.  Ação civil  pública.  Fundo para reparação dos  bens lesados.  Termo de
ajustamento de conduta. Ação popular. Posição processual das pessoas de direito público. Improbidade administrativa.
Ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Patrimônio histórico artístico, turístico e urbanístico.
Direito  Processual  Civil:  Princípios  constitucionais  e  gerais  do  processo  civil.  Processo  civil  no  controle  de
constitucionalidade. Jurisdição e competência. Atos processuais. Pessoas jurídicas de direito público no processo civil.
Processo:  procedimentos  e  suas  espécies.  Inicial.  Resposta  do  réu.  Provas.  Sentença.  Recursos.  Ação  rescisória.
Precatórios. Ações petitórias e possessórias. Nunciação de obra nova e demolição. Embargos de terceiros. Ação de
usucapião.  Retificação  de  área,  divisão,  retificação  e  registro  imobiliário.  Ação  de  desapropriação.  Mandado  de
segurança: individual e coletivo. Mandado de injunção. Habeas data. Ação popular. Ação civil pública. Ação monitória.
Ação declaratória. Execução fiscal. Direito Tributário: fontes, princípios e conceitos fundamentais. Sistema tributário
nacional:  tributo, espécies de tributo. Vigência e aplicação da Legislação Tributária.  Tributos Municipais. Execução
Fiscal. O município e o poder de tributa. Fundamentos da imposição tributária, suas limitações no ordenamento jurídico.
Imunidade, isenção e não incidência. Limitações da competência tributária. Ilícito penal tributária: crimes contra a ordem
tributária.  Ilícito  tributário,  ilícito  administrativo  tributário.  Direito  Urbanístico:  uso  e  ocupação do  solo  urbano.
Zoneamento. Poder de polícia municipal  Parcelamento do solo.  Limitações ao direito de propriedade. Controle das
construções e do uso. Instrumentos de política urbana. Usucapião: conceito e espécies. Plano diretor. Direito de construir.
Meio ambiente urbano. Controle de poluição: sonora e visual. Tombamento. Agências reguladoras. Direito Sanitário:
fontes, princípios e conceitos fundamentais. Fundo Nacional de Saúde. Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei n°
9.677, de 2 de julho de 1998. Agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias: regime jurídico e
regulamentação das atividades.”

 

Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação,  sendo o Edital  005/2014 e seus anexos
consolidados com as alterações decorrentes desta Retificação.

 

 

Rosane Bonessi Dias

Secretária de Gestão de Pessoas

 

 

Carlos Alexandre da Silva

Diretor Presidente do Hospital Municipal São José

Documento assinado eletronicamente por Carlos Alexandre Da Silva, Diretor (a) Presidente, em 13/08/2014, às 16:30,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal
nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por ROSANE BONESSI DIAS, Secretário (a), em 14/08/2014, às 11:13, conforme
a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863,
de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0021325 e o
código CRC D962D3F0.
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