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EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DO ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E  

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

 

O Superintendente da FIEC – Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, com a supervisão da Comissão de 
Concurso especialmente nomeada pela Portaria nº 235/2019, usando das atribuições legais, torna pública a 
retificação do que segue: 

 

ALTERA do Anexo II – Conteúdo Programático e Sugestões Bibliográficas, especificamente para o cargo de 
Procurador Jurídico – Direito Processual Civil, procedendo às seguintes alterações:  

 
I. EXCLUI os seguintes conteúdos: Ação declaratória, ação rescisória, agravo retido, alegações finais no 
procedimento sumaríssimo, carência de ação, do devedor, e infringentes, fax: medidas cautelares. 

 
 

II. O Conteúdo Programático e Sugestões Bibliográficas, para o cargo de Procurador Jurídico – Direito 
Processual Civil, passa a vigorar da seguinte maneira: 
 

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 
Consignação em pagamento, adjudicação, agravo de instrumento, apelação, extinção processual, 
arrematação, arrolamento, audiência, busca e apreensão, chamamento ao processo, citação, 
competência, cumprimento da sentença, contestação, denunciação da lide, depoimento pessoal, 
desistência da ação, direito disponível e indisponível, embargos: de declaração, de divergência, à 
execução, de terceiros espólio, execução de título extrajudicial, juiz, impedimentos, incidente de falsidade, 
prática de atos processuais, intimação, julgamento antecipado da lide, jurisdição, litisconsórcio, 
litispendência, município: representação em juízo, nulidades, nunciação de obra nova, ônus da prova, 
petição inicial, pedido, penhora, prazos, preliminares, prescrição e decadência, procuradores e 
procuração, protesto judicial, provas, prova testemunhal, reconvenção, recurso especial, recurso 
extraordinário, recurso ordinário, remição de bens, remissão, revelia, segredo de justiça, suspeição, 
suspensão do processo, usufruto, valor da causa. 

 
Permanecem inalterados os demais conteúdos, na forma publicada originalmente. 
 

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que 
fica à disposição por afixação nos locais de costume da FIEC, pela Internet nos endereços 
www.integribrasil.com.br e www.fiec.com.br e ainda no JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, visando 
atender ao restrito interesse público. 

 

Indaiatuba/SP, 06 de setembro de 2019. 

 

 

Prof. Mario Cesar Cobianchi 
Superintendente 
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