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7.2.2. por 2 (dois) dias, em razão de falecimento de irmão;  
7.2.3. por 7 (sete) dias consecutivos, em razão de:  
a) casamento; 
b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais ou filhos.  
Parágrafo único. O afastamento/ausência ao serviço, quando não justificados e/ou não autorizados pela Ge-

rência imediata, em nenhuma hipótese será indenizado/remunerado. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 
8.1. O pessoal CONTRATADO (A) será segurado do Regime Geral de Previdência Social, conforme o dis-

posto no art. 8º, da Lei Municipal nº 11.175/2019. 

 
Parágrafo único. Sobre os valores devidos ao pessoal CONTRATADO (A) incide o desconto previdenciário, 

nos termos da Lei Federal nº 8213/1991 e do Decreto Federal nº 3.048/1999. 

 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
9.1. As despesas resultantes do presente contrato correrão à conta das dotação orçamentária nº .....................  
................. – f:.............................. 

 
Parágrafo único: Caso ocorra alteração da Dotação Orçamentária, a mesma será automaticamente alterada 

pela dotação correspondente na Lei Orçamentária atual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 

 
10.1. Aplicam-se ao contrato ora celebrado as normas jurídicas que regem a presente modalidade contratual 

no âmbito da Administração Pública Municipal e os deveres e as proibições dispostos nos artigos 183 e 184 

da Lei Municipal nº 7.169/1996. 

 
10.2. São deveres do contratado: 

 
10.2.1. Observar as leis e os regulamentos;  
10.2.2. Manter assiduidade e pontualidade ao serviço;  
10.2.3. Trajar o uniforme e usar equipamento de proteção e segurança, quando exigidos;  
10.2.4. Desempenhar com zelo e presteza as atribuições do cargo ou função, bem como:  
a) participar de atividades de aperfeiçoamento ou especialização; 

b) discutir questões relacionadas às condições de trabalho e às finalidades da administração pública;  
c) sugerir providências tendentes à melhoria do serviço; 
10.2.5. Cumprir fielmente as ordens superiores, salvo se manifestamente ilegais;  
10.2.6. Guardar sigilo sobre assunto da repartição;  
10.2.7. Zelar pela economia do material sob sua guarda ou utilização e pela conservação do patrimônio 

público;  
10.2.8. Atender com presteza e satisfatoriamente:  
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, exceto as protegidas por sigilo;  
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse 

pessoal;  
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública, bem como às solicitações da Corregedoria Geral e da 

Procuradoria Geral do Município;  
10.2.9. Tratar a todos com urbanidade;  
10.2.10. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa;  
10.2.11. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades ou as ilegalidades de que tiver 

conhecimento em razão do cargo ou função;  
10.2.12. Representar contra abuso de poder;  
10.2.13. Ser leal às instituições a que servir. 

 
10.3. É proibido ao contratado: 
10.3.1. Ausentar se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização da chefia imediata;  
10.3.2. Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;  
10.3.3. Exercer, durante o horário de trabalho, atividade a ele estranha, negligenciando o serviço e prejudi-
cando o seu bom desempenho; 

10.3.4. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada perante a chefia imediata;  
10.3.5. Cometer a outro servidor atribuições estranhas às suas funções, exceto em situações de emergência e 

transitórias;  
10.3.6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição 

que seja de responsabilidade sua ou de subordinado;  
10.3.7. Recusar fé a documento público; 

10.3.8. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou à execução de serviço;  
10.3.9. Ofender a dignidade ou o decoro de colega ou particular ou propalar tais ofensas;  
10.3.10. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;  
10.3.11. Praticar ato contra expressa disposição de lei ou deixar de praticá lo, em descumprimento de dever 

funcional, em benefício próprio ou alheio;  
10.3.12. Deixar de observar a lei, em prejuízo alheio ou da administração pública;  
10.3.13. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente, 

por consanguinidade ou afinidade até o segundo grau; 

10.3.14. Valer se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função 

pública;  
10.3.15. Fazer contratos com o Poder Público, por si ou como representante de outrem;  
10.3.16. Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou 

instituições que tenham relações com o Poder Público, em matéria que se relacione com a seção em que 

estiver lotado;  
10.3.17. Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartição pública, salvo quando se tratar de bene-

fícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, de cônjuge ou companheiro;  
10.3.18. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;  
10.3.19. Praticar a usura em qualquer de suas formas;  
10.3.20. Proceder de forma desidiosa. 

 
§ 1º As infrações disciplinares atribuídas ao contratado serão apuradas mediante sindicância a ser concluída 

no prazo de 30 (trinta) dias, assegurada a ampla defesa, sem prejuízo de responsabilização civil e criminal.   
§ 2º A inobservância do disposto nos itens 10.2. e 10.3. será considerada infração disciplinar a ser apurada 

nos termos do parágrafo anterior. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 
11.1. O contrato poderá ser rescindido, à teor do art. 11º da Lei 11.175/19, nas seguintes hipóteses, sem 

direito a indenização: 

 
11.1.1. Pelo término do prazo contratual;  
11.1.2. Por iniciativa de qualquer das partes, mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias, por iniciativa 

do contratante ou contratado; 
11.1.3. Pela extinção da causa transitória justificadora da contratação, mediante comunicação prévia de 30 

(trinta) dias, por iniciativa do contratante ou contratado; 

11.1.4. Em virtude de caso fortuito ou força maior;  
11.1.5. Por infração disciplinar do contratado, a ser apurada nos termos dos artigos 11 e 12, da Lei Municipal 

nº 11.175/2019.  
11.2. A rescisão contratual também se efetivará caso o (a) CONTRATADO (A): 

 

 
PODER EXECUTIVO 

 
Sábado, 28 de novembro de 2020 

 
11.2.1. Seja nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança. 

11.2.2. For novamente contratado, em inobservância à Lei Municipal nº 11.175/2019.  
11.2.3. Atribuir a pessoa estranha à Administração Pública ou a outro servidor, o desempenho de função/ 

atribuição que seja de sua responsabilidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ORDEM DE SERVIÇO 

 
12.1. O profissional identificado no preâmbulo do presente contrato fica AUTORIZADO a iniciar a sua pres-

tação de serviços no Setor de «LOCAL_DE_TRABALHO» do HOSPITAL METROPOLITANO ODILON 

BEHRENS, conforme Cláusula Quinta, a contar da data de «DT_ADMISSAO», data esta considerada como 

marco de referência inicial para a duração deste Contrato, para todos os efeitos jurídicos-legais. 

 
12.2. Fica determinado que a disponibilidade do contratado será de até «HORAS_MENSAIS» horas men-

sais, devendo perceber a remuneração básica de «SALARIO» mensais já acrescida de Adicional de Insalu-

bridade pela respectiva prestação de serviços, que se dará em regime de: 

 
( ) Plantão Diurno  
( ) Plantão Noturno  
( ) Plantão Diurno/Noturno  
( ) Horizontal  
( ) Rodízio  
( ) Atendimento Ambulatorial  
( ) Atendimento em Urgência  
( ) Internação 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO: 

 
13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte com a renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir eventuais divergências decorrentes das obrigações e compromissos assu-

midos pelos mesmos neste contrato. 

 
E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e 

forma para um só efeito de direito. 

 
Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020 

 
_______________________________________________________  

«NOME»  
CPF: «CPF»  

_______________________________________________________  
RESPONSÁVEL PELA EFETIVAÇÃO DO CONTRATO  

__________________________________________________________________  
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO  

_____________________________________________________  
DANILO BORGES MATIAS  

SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS 

 
INTEGRA O PRESENTE CONTRATO O ANEXO I - DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO, EM-

PREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA E DECLARAÇÃO RELATIVA AO ART. 42 DA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO. 

 
ANEXO I - DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA 

 
Eu, ____________________________________________, brasileiro(a), _______________ (es-  

tado civil), RG nº _______________, órgão emissor _________, CPF nº ______________________, residente  
à Rua/Av. ____________________________, nº____, Complemento ___, Bairro_____________________, 

Cidade_____________________, Estado__________________________, DECLARO, para os devidos fins 

de direito e sob as penas da lei e em conformidade com o art. 6º da Lei Municipal nº 11.175/2019 , que: 

 
( ) não ocupo cargo, emprego ou função pública junto à Administração Pública direta ou indireta da União, 

dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, de suas autarquias, fundações, empresas públicas, so-

ciedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 

público. 

 
( ) ocupo outro cargo, emprego ou função pública junto ao órgão da esfera ( ) Federal ( ) Estadual ( ) Muni-

cipal, havendo compatibilidade de horários com o contrato firmado com o HOSPITAL METROPOLITANO 

ODILON BEHRENS, enquadrando-me na exceção de acumulação prevista no Parágrafo Único do art. 6º da 

Lei Municipal 11.175/2019 combinado com o art. 37, inciso XVI, da CF/1998 . 

 
DECLARO ainda, sob as penas da lei e em conformidade com o art. 42 da Lei orgânica do Mu-

nicípio de Belo Horizonte, não possuir ligação por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 

segundo grau, ou por adoção com o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargo em comis-são ou 

função de confiança do Município de Belo Horizonte e/ou do Hospital Metropolitano Odilon Behrens. 

 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a 

falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção 

penal prevista no art. 299 do Código Penal. 

 
Belo Horizonte, _______ de _____________ de ______. 

 
________________________________________________  

Assinatura  
 

PROCURADORIA-GERAL  
DO MUNICÍPIO 

 
EDITAL PGM 001/2020, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020   

Processo Seletivo Simplificado para provimento das vagas de estagiário de pós-graduação em 

Direito no âmbito da Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte.   
O Procurador-Geral do Município, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei  

Federal 11.788/2008, no Decreto Municipal 16.870/2018 e na Portaria Conjunta SMPOG/PGM 002/2020, 

torna público o 1º Processo Seletivo Simplificado de estágio para estudantes de pós-graduação em Direito no 

âmbito da Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte. 

 
1 DAS INSTRUÇÕES GERAIS 

 
1.1 O processo seletivo simplificado se destina à seleção de candidatos, estudantes de pós-graduação em 

Direito, para o preenchimento imediato de 11 vagas no programa de estágio de pós-graduação no âmbito 

da Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, além da formação de cadastro de reserva de vagas 

eventualmente a serem preenchidas no prazo de validade deste processo seletivo simplificado. 

 
www.cursoisolin.com.br 



 

 

PODER EXECUTIVO 
 
Sábado, 28 de novembro de 2020 
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1.2 Considera-se pós-graduação os programas de 

especialização, mestrado ou doutorado em Direito 

abertos a candidatos diplomados em cursos de gra-

duação em Direito.  
1.3 Os estagiários selecionados atuarão sob super-

visão e em apoio direto aos Procuradores do Muni-

cípio, realizando pesquisas de legislação, doutrina e 

jurisprudência, analisando processos adminis-  
trativos e autos judiciais e preparando minutas de 

ofícios, relatórios e peças processuais, a fim de ad-  
quirirem conhecimento prático das funções consti-

tucionais da Advocacia Pública.  
1.4 É vedado ao estagiário exercer atividade privati-

va dos Procuradores do Município, sendo proibida a 

assinatura, de modo isolado ou em conjunto com os 

Procuradores, de petições ou pareceres.  
1.5 A função de examinador é exclusiva de mem-

bros integrantes da carreira de Procurador do Mu-

nicípio de Belo Horizonte, sem prejuízo da possi-

bilidade de auxílio pelos servidores do órgão em 

atividades de apoio.  
1.6 Fica designado o Procurador do Município Caio  
Perona para coordenar o presente Processo Seletivo 
Simplificado.  
1.7 As informações do Processo Seletivo Simplifi-

cado serão concentradas no Portal de Oportunida-

des de Trabalho do site da PBH (https://prefeitura. 

pbh.gov.br/oportunidades-de-trabalho). 

1.8 A seleção será realizada pelo Moodle e o acesso  
à plataforma (www.pbh.gov.br/estagiopgm) deverá 

ser feito mediante a opção “ACESSAR COMO VI-

SITANTE” na primeira visita e por meio de login e 

senha após a efetivação da inscrição. 

 
2 DO ESTÁGIO 

 
2.1 A carga horária do estágio será de 5 (cinco) 

horas diárias e 25 (vinte e cinco) horas semanais, 

observado o horário de funcionamento do órgão ou 

entidade, desde que compatível com o horário es-

colar, devendo ser cumprida no local indicado pelo 

órgão.  
2.2 É vedada a realização de carga horária diária  
superior à prevista no item 2.1, ressalvada a com-

pensação de falta justificada, limitada a 1 (uma) 

hora por jornada.  
2.3 Enquanto perdurar a recomendação de isola-

mento social pela Secretária Municipal de Saúde,  
o expediente será realizado em regime de teletra-

balho (home office). Contudo, o candidato deve  
ter disponibilidade para comparecimento diário à 

sede da Procuradoria-Geral do Município de Belo 

Horizonte quando do futuro retorno do expediente 

presencial.  
2.4 A bolsa-auxílio mensal será de R$ 1.439,00 (um 

mil quatrocentos e trinta e nove reais), acrescida de 

auxílio transporte por dia trabalhado presencial-

mente no mês. 

 
3 DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1 As inscrições serão recebidas até às 23h59m do 

dia 06.12.2020, podendo ser prorrogadas por ato  
do Procurador Coordenador do Processo Seletivo 

Simplificado. 

3.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.  
3.3 A inscrição será feita exclusivamente median-te 

ferramenta disponível no link www.pbh.gov.br/ 

inscricaopgm.  
3.4 A inscrição implica a plena aceitação por par-te 

do candidato das regras constantes no presente 

edital.  
3.5 O candidato aprovado deverá comprovar, no 

momento da convocação para contratação, ser alu-

no regularmente matriculado em curso de pós-gra-

duação em Direito reconhecido pelo MEC.  
3.6 Os candidatos declaram estar cientes e autori-

zam, no ato da inscrição, o compartilhamento dos 

seus respectivos dados pessoais, para sua utilização 

exclusivamente neste processo seletivo, conforme 

previsão na Lei 13.709/2018. 

 
4 DA AVALIAÇÃO 

 
4.1 O Processo Seletivo Simplificado compreen-

derá duas fases, conforme conteúdo programático 

constante do Anexo I deste edital.  
4.2 O processo seletivo simplificado será inteira-

mente realizado de forma virtual. 

4.3 A primeira etapa está prevista para as 10h do 

dia 11.12.2020.  
4.4 A segunda etapa está prevista para o dia 

22.12.2020 em horário a ser divulgado nos sites 

https://prefeitura.pbh.gov.br/oportunidades-de-tra-

balho e www.pbh.gov.br/estagiopgm.  
4.5 Os dias e os horários das provas poderão ser  
alterados mediante ato do Procurador Coordenador 

do Processo Seletivo Simplificado.  
4.6 As questões serão formuladas de acordo com a 

legislação, doutrina e jurisprudência dominantes.  
4.7 A primeira etapa, de natureza eliminatória e 

classificatória, terá o valor de 60 (sessenta) pontos  
e será constituída por Prova Discursiva, composta 

por 4 (quatro) questões, sendo atribuídos 15 (quin-

ze) pontos a cada questão.  
4.7.1 A Prova Discursiva terá duração improrrogá- 

 
vel de 1h e o seu acesso será liberado pontualmente 

às 10h do dia da prova na ferramenta disponível no 

site www.pbh.gov.br/estagiopgm.  
4.7.2 Às 10h59m59s do dia da prova, a ferramenta 
será fechada e a prova encerrada.  
4.7.3 A correção da Prova Discursiva avaliará, além 

do conteúdo jurídico, a correção gramatical, a coe-

são e a coerência do texto.  
4.7.4 É permitida a consulta à legislação, à doutrina 

e à jurisprudência na Prova Discursiva.  
4.7.5 Será eliminado da seleção o candidato que não 

obtiver nota mínima de 30 pontos na Prova Discur-

siva.  
4.7.6 A segunda etapa, de natureza eliminatória e 

classificatória, terá valor de 40 pontos e será com- 

posta por Prova Oral.  
4.7.7 Apenas serão convocados para a Prova Oral os 

30 candidatos mais bem classificados na Prova  
Discursiva, inclusive os empatados na última colo-

cação.  
4.7.8 A Prova Oral será realizada em ferramenta 

virtual de videoconferência mediante instruções a 

serem divulgadas no ato de convocação para a se-

gunda etapa nos sites https://prefeitura.pbh.gov.br/ 

oportunidades-de-trabalho e www.pbh.gov.br/esta-

giopgm.  
4.7.9 É vedada a realização de consulta à legislação, 

doutrina e jurisprudência na Prova Oral.  
4.7.10 É vedada a utilização de quaisquer outras te-

las ou monitores além da usada para a realização da 

videoconferência.  
4.7.11 É vedada a comunicação, por qualquer meio, 

do candidato com terceiros durante a realização da 

videoconferência.  
4.7.12 A Prova Oral avaliará principalmente a ca-

pacidade de raciocínio jurídico do candidato, a ser 

extraída da demonstração de domínio do conteúdo 

programático, do emprego adequado da linguagem 

formal e dos termos jurídicos, da boa administra-ção 

do tempo e da clareza, coerência e coesão da 

resposta.  
4.7.13 Será eliminado da seleção o candidato que 

não obtiver nota mínima de 20 pontos na Prova 

Oral. 
4.8 A nota final consistirá na soma da pontuação da 

Prova Discursiva e da Prova Oral.  
4.9 Em caso de empate na nota final, o desempate 

beneficiará o candidato que: 

4.9.1.1 Tiver a maior nota na Prova Oral.  
4.9.1.2 Tiver a maior nota nas questões de Direito 

Constitucional da Prova Discursiva.  
4.9.1.3 Tiver maior idade, levando-se em considera-
ção o ano, o mês e o dia de nascimento. 

 
5 DOS RECURSOS 

 
5.1 A Prova Discursiva admite recurso administra-

tivo a ser julgado pelo conjunto dos Procuradores  
do Município examinadores do processo seletivo 

simplificado.  
5.1.1 O prazo para recurso é de 1 (um) dia útil con-

tado da data de divulgação do resultado preliminar e 

deve ser interposto pela ferramenta disponibilizada 

no site www.pbh.gov.br/estagiopgm.  
5.2 Se do exame do recurso resultar anulação de 

questão da Prova Discursiva, a pontuação será atri-

buída a todos os candidatos, independentemente de 

terem ou não recorrido.  
5.3 A Prova Oral não admite recurso e a nota atribu-

ída pelos examinadores é irretratável. 

 
6 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
6.1 Este Processo Seletivo Simplificado tem valida-

de de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado uma 

vez por igual período a critério exclusivo do Poder 

Executivo do Município de Belo Horizonte. 

6.2 A presente seleção será reputada concluída com  
o ato de homologação pelo Procurador Coorde-

nador do Processo Seletivo Simplificado, termo a  
partir do qual será contado o prazo de sua validade. 
6.3 É da inteira responsabilidade do candidato  
acompanhar todos os atos, editais e comunicados 

referentes a este processo seletivo simplificado que 

forem publicados nos sites https://prefeitura.pbh.  
gov.br/oportunidades-de-trabalho e www.pbh.gov.  
br/estagiopgm.  
6.4 O descumprimento das regras do presente edital 

implica na eliminação do candidato.  
6.5 Eventuais problemas técnicos atribuídos aos 

equipamentos informáticos e à conexão de internet 

do candidato não impõem a repetição da aplicação 

da prova e acarretam a sua eliminação.  
6.6 Quando da convocação e dentro do prazo con-  

cedido na respectiva publicação, o candidato terá 

direito à reclassificação no último lugar da listagem  
de aprovados, mediante requerimento, podendo ser 

novamente convocado, dentro do prazo de validade 
do processo seletivo, se houver vaga. 

6.6.1 A reclassificação a que se refere o subitem 

anterior deverá ser feita, via Sistema de Ges-tão de 

Serviço e Processo – SIGESP, por meio do endereço 

eletrônico https://servicos.pbh. 

gov.br/servicos/i/5e7a06c3d9521a26a9aa4d67/ 

servicos+reclassificacao - em - processo - -

seletivo?s=5fbfe89b1120c20fd1fbf996 . 

 
6.6.2 O pedido de reclassificação poderá ser reque-

rido apenas uma vez. 

6.6.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Pro-  
curador Coordenador do Processo Seletivo Simpli-

ficado. 

 
Belo Horizonte, 27 de novembro de 2020 

 
Castellar Modesto Guimarães Filho  

Procurador-Geral do Município 

 
ANEXO 1 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Em todos os tópicos, independente de menção ex-

pressa, poderão ser cobrados conteúdos relaciona-

dos à legislação, à doutrina dominante e à jurispru-

dência do STF e do STJ. 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

Examinador: Dr. Caio Perona  
1 Interpretação Constitucional: colisão entre nor-

mas constitucionais; hierarquia formal e material de 

normas constitucionais; princípio da unidade da 

Constituição e da concordância prática; princípio da 

interpretação conforme à Constituição; princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade.  
2 Princípios fundamentais: dos princípios funda-

mentais; da dignidade da pessoa humana, do míni-

mo existencial e da reserva do possível; da sepa-

ração dos poderes; dos objetivos fundamentais; do 

princípio da segurança jurídica.  
3 Das Garantias e dos Direitos Fundamentais em 

espécie: artigo 5º da Constituição.  
4 Organização do Estado: da União; dos Estados--

membros; dos Municípios; do federalismo; da re-

partição de competências;  
5 Organização dos Poderes: do Poder Judiciário e 

das Funções Essenciais à Justiça.  
6 Ordem Social: da Saúde e da Educação.  
7 Do Poder Constituinte; do Controle de Constitu-

cionalidade: da ADI, da ADC, da ADO e da ADPF. 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Examinador: Dr. Vinícius Nascimento  
1 Competência.  
2 Litisconsórcio.  
3 Advocacia Pública e as suas prerrogativas.  
4 Atos Processuais.  
5 Tutela Provisória e Lei n. 8.437/92.  
6 Contestação.  
7 Meios de impugnação das decisões judiciais.  
 
CONTROLADORIA-GERAL  

DO MUNICÍPIO 
 

RETIFICAÇÃO 

 
Onde se lê “(...) 

 
DESPACHO 

 
PROCESSO Nº: 08-000.153-18-06  
AGENTE PÚBLICO: MÔNICA MARIA DE SOU-  
ZA CHAGAS - BM: 93.417-1  
PROCURADOR(A): MARENI LINHARES SA-  
RAIVA - OAB/MG: 111.046  

A Comissão Recursal, em conformidade 

com o art. 256 da Lei Municipal nº 7169/96, altera-

da pela Lei Municipal nº 10.700/14, de acordo com 

a Decisão proferida em 06 de novembro de 2020,  
NEGA PROVIMENTO AO RECURSO INTER-

POSTO pelo Agente Público em epígrafe, manten-

do-se a seguinte decisão:  
De acordo com o Relatório de Julgamen-

to Disciplinar Nº 311/2019, aprovado pelo Subcon-

trolador de Correição, pela Comissão Disciplinar I, 

da Subcontroladoria de Correição, e pelo Controla-

dor-Geral do Município, folhas 485 a 499-v, aplico 

a penalidade de DEMISSÃO à servidora MÔNICA 

MARIA DE SOUZA CHAGAS - BM: 93.417-1, 

Auxiliar de Secretaria Escolar, com fulcro no Artigo 

9º, inciso XI, da Lei nº 8.429/92, c/c os Artigos 183, 

incisos I e X; 184, incisos XII, XIV e XX; 199, 

inciso III, IV, V e XI, da Lei Municipal nº 7.169/96. 

 
Belo Horizonte, 27 de julho de 2020 

 
Alexandre Kalil  

Prefeito 

 
Leia-se “(...) 

 
DESPACHO 

 
PROCESSO Nº: 08-000.153-18-06  
AGENTE PÚBLICO: MÔNICA MARIA DE SOU-  
ZA CHAGAS - BM: 93.417-1  
PROCURADOR(A): MARENI LINHARES SA-  
RAIVA - OAB/MG: 111.046  

A Comissão Recursal, em conformidade 

com o art. 256 da Lei Municipal nº 7169/96, altera-

da pela Lei Municipal nº 10.700/14, de acordo com 

a Decisão proferida em 06 de novembro de 2020, 

NEGA PROVIMENTO AO RECURSO INTER- 

 
POSTO pelo Agente Público em epígrafe, manten-

do-se a seguinte decisão:  
De acordo com o Relatório de Julgamen-

to Disciplinar Nº 311/2019, aprovado pelo Subcon-

trolador de Correição, pela Comissão Disciplinar I, 

da Subcontroladoria de Correição, e pelo Controla-

dor-Geral do Município, folhas 485 a 499-v, aplico 

a penalidade de DEMISSÃO à servidora MÔNICA 

MARIA DE SOUZA CHAGAS - BM: 93.417-1, 

Auxiliar de Secretaria Escolar, com fulcro no Artigo 

9º, inciso XI, da Lei nº 8.429/92, c/c os Artigos 183, 

incisos I e X; 184, incisos XII, XIV e XX; 199, 

inciso III, IV, V e XI, da Lei Municipal nº 7.169/96. 

 
Belo Horizonte, 27 de julho de 2020 

 
Alexandre Kalil  

Prefeito 

 
Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020 

 
Daniel Martins e Avelar  

Subcontrolador de Correição 

 
DESPACHOS 

 
PROCESSO Nº: 08-000.149-19-01  
AGENTE PÚBLICO: WARLEY DA SILVA RI-  
BEIRO – BM: 36.263-1  
PROCURADOR(A):  JUAREZ  DE  OLIVEIRA  
LIMA JÚNIOR - OAB/MG: 115.181  

O Subcontrolador de Correição, no uso de 

suas atribuições legais, em conformidade com o art. 208, 

II, da Lei Municipal nº 7.169/96, alterada pela Lei 

Municipal nº 10.700/14, de acordo com o Relatório de 

Julgamento Disciplinar da Comissão Disciplinar IV da 

Subcontroladoria de Correição, torna público a 

SUSPENSÃO de 05 (cinco) dias ao Agente Público em 

epígrafe, nos termos dos arts. 183, I, II; 184, I, IV; 199, 

V, da Lei Municipal nº 7.169/96 com redação al-terada 

pela Lei Municipal nº 10.700/14. 

 
PROCESSO Nº: 08-000.104-19-73  
AGENTE  PÚBLICO:  ÓSEIAS  RIBEIRO  DO  
NASCIMENTO – BM: 88.883-9  
PROCURADOR(A): MARENI LINHARES SA-  
RAIVA - OAB/MG: 111.046  

O Subcontrolador de Correição, no uso 

de suas atribuições legais, em conformidade com o 

art. 208, II, da Lei Municipal nº 7.169/96, alterada 

pela Lei Municipal nº 10.700/14, de acordo com o 

Relatório de Julgamento Disciplinar da Comissão 

Disciplinar IV da Subcontroladoria de Correição, 

torna público a SUSPENSÃO de 08 (oito) dias ao 

Agente Público em epígrafe, SUBSTITUÍDA POR 

MULTA na base de 50% (cinquenta por cento) do  
valor do vencimento ou remuneração desta penalida-de, 

ficando o referido agente obrigado a permanecer 

no serviço, nos termos do art. 183, I, X, XIII; 184, XI e 

XII; 197, §3º da Lei Municipal nº 7.169/96 com redação 

alterada pela Lei Municipal nº 10.700/14. 

 
PROCESSO Nº 08-000.237-18-96  
AGENTE PÚBLICO: ELIU RODRIGUES DE  
PAULA – BM: 47.925-3  
PROCURADOR(A):  JUAREZ  DE  OLIVEIRA  
LIMA JÚNIOR – OAB/MG: 115.181  

O Subcontrolador de Correição, no exer-

cício de suas atribuições e nos termos do art. 247, 

da Lei Municipal nº 7.169/96, alterada pela Lei  
Municipal nº 10.700/14, DECLARA EXTINTA A 

PUNIBILIDADE por ter o beneficiário do Processo  
em epígrafe cumprido as condições estabelecidas na 

Suspensão do Processo Disciplinar – SUSPAD, 

durante seu prazo de duração, conforme despacho 

constante nos autos. 

 
PROCESSO Nº 08-000.201-17-68  
AGENTE PÚBLICO: TATIANA SCHMIDT MA-  
FIA SILVA – BM: 111.304-4  
PROCURADOR(A):  JUAREZ  DE  OLIVEIRA  
LIMA JÚNIOR – OAB/MG: 115.181  

O Subcontrolador de Correição, no exer-

cício de suas atribuições e nos termos do art. 247, 

da Lei Municipal nº 7.169/96, alterada pela Lei  
Municipal nº 10.700/14, DECLARA EXTINTA A 

PUNIBILIDADE por ter o beneficiário do Processo  
em epígrafe cumprido as condições estabelecidas na 

Suspensão do Processo Disciplinar – SUSPAD, 

durante seu prazo de duração, conforme despacho 

constante nos autos. 

 
PROCESSO Nº 08-000.004-19-29  
AGENTE PÚBLICO: MARLI DAS GRAÇAS 

ANTÔNIO – BM 41.980-3  
PROCURADOR(A):  JUAREZ  DE  OLIVEIRA  
LIMA JÚNIOR – OAB/MG: 115.181  

O Subcontrolador de Correição, no exer-

cício de suas atribuições e nos termos do art. 247, 

da Lei Municipal nº 7.169/96, alterada pela Lei  
Municipal nº 10.700/14, DECLARA EXTINTA A 

PUNIBILIDADE por ter o beneficiário do Processo  
em epígrafe cumprido as condições estabelecidas na 

Suspensão do Processo Disciplinar – SUSPAD, 

durante seu prazo de duração, conforme despacho 

constante nos autos. 

 
www.cursoisolin.com.br 


