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A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ resolve expedir a presente RETIFICAÇÃO ao Edital de Abertura de Inscrições do 
Concurso Público nº 10/2015, para fazer constar as seguintes alterações: 
 
 EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
(...) 
7.1.1. A Prova Dissertativa constará de 1 (uma) questão acerca de uma das disciplinas constantes do item 6.1, da disciplina de Direto 
Administrativo1 a ser apresentada aos candidatos no ato da realização da prova, devendo ser elaborado um parecer ou petição contendo 
no máximo 30 (trinta) linhas. 
(...) 
7.1.3. Não será permitida a consulta a livros, códigos, manuais ou a qualquer material durante a realização da prova dissertativa. Eventuais 
excertos de legislação, se necessários, serão disponibilizados juntamente com o formulário de questões2. 
(...) 
 ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
(...) 
Direito Administrativo: (...) Lei Federal nº 8.6663, de 21/06/1993 e alterações - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências (...). 
 (...)  
Direito Civil e Processual Civil: Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro4. 
(...) Bibliografia referencial: (...) Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/1942 e suas atualizações). Código de 
Processo Civil em vigência (Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 e suas alterações)5. 
(...)  
Direito Financeiro e Econômico: (...) Lei Antitruste - Lei nº 8.884/1994. Lei nº 12.529/2011 (Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica)6 (...). 
 
O Edital de Abertura de Inscrições com as retificações consolidadas encontra-se disponível para consulta no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal de TAUBATÉ e no site: www.publiconsult.com.br, sendo ainda, este Edital de Retificação, publicado na imprensa 
local do município.   
 

TAUBATÉ, 22 de setembro 2015. 
Walter Thaumaturgo Neto 

Presidente da Comissão de Concursos Públicos 
Prefeitura Municipal de TAUBATÉ 

                                                           
1 22/09/2015 – Especificada a disciplina sobre a qual versará a prova dissertativa. 
2 22/09/2015 – Esclarece que não poderá haver consulta a material de nenhuma espécie durante a prova dissertativa. 
3 22/09/2015 – Especifica o número da Lei de Licitações e Contratos. 
4 22/09/2015 - Altera a nomenclatura da lei no conteúdo programático. 
5 22/09/2015 - Especifica as leis na bibliografia referencial. 
6 22/09/2015 – Altera legislação de referência no conteúdo programático. 

http://www.publiconsult.com.br/

