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Prefeitura Municipal de Mairiporã 
Estado de São Paulo 

 

 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 

RETIFICAÇÃO Nº 3 
 

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio do presente edital, faz saber que RETIFICA o edital do Concurso Público               
nº 01/2018, conforme especificado a seguir: 

 
1) No anexo III do Conteúdo Programático: 
a) Fica acrescentado o programa de Conhecimentos Básicos de Legislação Municipal para o cargo de Procurador 
do Município, conforme descrito a seguir: 
Estatuto do Servidor Público Municipal do Município de Mairiporã e Lei Orgânica do Município de Mairiporã. 
b) Leia como segue e não como constou: 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO: 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito e espécies, interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais, 
controle da constitucionalidade, órgãos e formas; A federação, a república, a democracia e o estado de direito: conceitos; A 
tripartição dos poderes: o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário; O Estado federal: a União, os Estados, 
O Distrito Federal e os Municípios; Os Municípios: autonomia, competência, organização política e administrativa, 
intervenção nos municípios, fiscalização financeira e orçamentária; O Processo Legislativo: conceito de Lei, fases do 
processo, espécies normativas e processo orçamentário; Controle de constitucionalidade de atos municipais; O mandado de 
Segurança e ação Popular; A Administração Pública: conceito, princípios, controle interno e controle externo - Tribunal de 
Contas. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO: 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição: conceito e espécies, interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais, 
controle da constitucionalidade, órgãos e formas; A federação, a república, a democracia e o estado de direito: conceitos; A 
tripartição dos poderes: o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário; O Estado federal: a União, os Estados, 
O Distrito Federal e os Municípios; Os Municípios: autonomia, competência, organização política e administrativa, 
intervenção nos municípios, fiscalização financeira e orçamentária; Controle de constitucionalidade de atos municipais; O 
mandado de Segurança e ação Popular; A Administração Pública: conceito, princípios, controle interno e controle externo - 
Tribunal de Contas. Lei Orgânica do Município. 
 
Permanecem inalterados os demais itens do referido edital. 
 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Retificação. 

 

Mairiporã, 20 de fevereiro de 2018. 

 

Antonio Shigueyuki Aiacyda 

Prefeito 


