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DÚVIDAS FREQUENTES – CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

 

Como devo comprovar os seis meses de experiência solicitados no Edital? 

Resposta: Como se trata de uma contratação celetista, ou seja, pela Consolidação das Leis 
do Trabalho, serão aceitos como comprovantes todos os vínculos empregatícios previstos no 
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943, bem como declaração, onde conste a 
comprovação da experiência na função (contemplando as atividades desempenhadas e o 
período), em papel timbrado, com carimbo do CNPJ da empresa e com firma reconhecida. 

Estágios e trabalhos autônomos são aceitos como comprovantes de experiência 
profissional? 

Resposta: Serão aceitos como comprovante de experiência todos os vínculos empregatícios 
que estejam em conformidade ao DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho), no caso de estagiário a comprovação poderá ser 
realizada mediante Termo de Compromisso de Estágio, ou Declaração emitida pela empresa 
contratante do serviço, em papel timbrado, com carimbo do CNPJ da empresa e com firma 
reconhecida (contemplando as atividades desempenhadas e o período) requerida pelo cargo-
função. No que se refere a autônomos será aceita declaração emitida pela empresa 
contratante do serviço, em papel timbrado, com carimbo do CNPJ da empresa e com firma 
reconhecida (contemplando as atividades desempenhadas e o período) requerida pelo cargo-
função. 

O registro para experiência deve ser na mesma função para a qual estou 
concorrendo? 

Resposta: Poderá ser, porém caso não seja, a experiência deverá ser comprovada na mesma 
função, mediante declaração onde conste a experiência na função em papel timbrado, com 
carimbo do CNPJ e com firma reconhecida (contemplando as atividades desempenhadas e o 
período) requerida pelo cargo-função. 

Se a experiência for correlata, mas o nome do cargo diferente do pleiteado, a 
experiência será aceita? 

Resposta: Sim, desde que a atenda o requisito do cargo e comprove experiência na função.  

Para os cargos de Analista Administrativo e Analista de RH serão aceitos os 
cursos de Tecnólogos com ênfase em administração? (ex.: Curso Superior em 
Gestão Pública, Tecnologia em processos Gerenciais e Tecnologia em Gestão, 
Engenharia da Produção, etc). 

Resposta: Serão aceitos os cursos de nível superior devidamente reconhecidos pelo MEC, em 
estrita observância ao que está determinado no Edital do Concurso Público. Cursos 
diferentes dos mencionados em Edital não serão aceitos como requisitos. 
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Para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação será aceita graduação em 
rede de computadores e/ou outros cursos na área de Tecnologia? 

Resposta: Serão aceitos os cursos de nível superior devidamente reconhecidos pelo MEC, em 
estrita observância ao que está determinado no Edital do Concurso Público. Cursos 
diferentes dos mencionados em Edital não serão aceitos como requisitos. 

Já dei entrada no respectivo Conselho de Classe, mas ainda estou aguardando a 
emissão da carteira e número do registro. Posso prestar o Concurso nessa 
condição? 

Resposta: Sim, é possível prestar o Concurso. Porém, caso seja aprovado e convocado para 
admissão, deverá apresentar a carteira de registro profissional com seu respectivo número 
de registro. A não apresentação desse documento/ registro no ato da admissão provocará a 
desclassificação do Concurso Público e a admissão não se concretizará. 

Em relação aos títulos para cargos-funções de Nível Médio, serão aceitos cursos 
de pós-graduação lato sensu em qualquer área do conhecimento? 

Resposta: Especificamente na Tabela de Títulos, do item 12.13., o Edital determina que a 
Pós-graduação Lato Sensu deve ser na área exigida, nos requisitos do cargo-função. 

Existe restrição para que candidatos aposentados participem do Concurso? Se 
aprovados poderão ser admitidos? 

Resposta: No item 2.1.9. do Edital de Abertura o edital proíbe candidatos que estejam com 
idade de aposentadoria compulsória. Não há, entretanto, impedimento para os candidatos 
que já estão aposentados. 

 

 


