
 
 

 

 

COMUNICADO AOS CANDIDATOS 
 

 

A empresa Advise, responsável pela realização do Concurso Público da Prefeitura do 

Município de Canapi, estado de Alagoas, em atendimento a Recomendação Eleitoral nº 01/2016, 

do Ministério Público Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral, através do Excelentíssimo Senhor Promotor 

Eleitoral Cláudio José Moreira Teles, COMUNICA A TODOS OS CANDIDATOS que as Provas 

Objetivas datadas para serem aplicadas no próximo dia 07 de agosto de 2016, ficam adiadas para 

uma data posterior ao pleito eleitoral.   

 

Desde já, agradecemos a compreensão de todos os candidatos.  

 

É o que nos cumpre informar. 

 

Alagoas, em 05 de agosto de 2016. 

 

 

Advise 
Consultoria & Planejamento 



 
 

 

 

COMUNICADO AOS CANDIDATOS 
(ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS) 

 

 

A empresa Advise, responsável pela realização do Concurso Público da Prefeitura do Município 

de Canapi, estado de Alagoas, diante do elevado número de candidatos (128 candidatos ainda não 

identificados) que se manifestou em conferir se estava na Relação das Inscrições Deferidas muito após o 

período de recursos, no curto espaço de tempo para a realização das provas objetivas, estando muitos, 

por sua vez, não inseridos no sistema, CONSIDERANDO haver o risco de possíveis candidatos não 

conseguirem em tempo hábil se inteirar do seu local de realização das provas objetivas, RESOLVE, de 

forma prudencial, após comunicado e autorização a Comissão Especial do Concurso Público ADIAR a 

realização das provas objetivas para o dia 07 de agosto de 2016. 

A Empresa informa ainda que tal procedimento é de sua iniciativa e responsabilidade, isentando 

quaisquer compromissos por parte da Administração Pública do Município.  

Com este procedimento, a Empresa reforça a informação da necessidade de TODOS OS 

CANDIDATOS que fizeram sua inscrição no referido Certame conferir se o nome se encontra na Relação 

das Inscrições Deferidas. Caso o nome do candidato não conste na Relação das Inscrições Deferidas, o 

candidato deverá enviar para o e-mail contato@advise.net.br uma cópia do comprovante de pagamento 

da taxa de inscrição, IMPRETERIVELMENTE até às 17:30 horas do dia 18/07/2016 (Último prazo), bem 

como, caso tenha alguma dúvida a dirimir contactar no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30 

horas o número de telefone (83) 3271-4714.  

 

Desde já, agradecemos a compreensão de todos os candidatos.  

 

É o que nos cumpre informar. 

 

Alagoas, em 11 de julho de 2016. 

 

 

Advise 
Consultoria & Planejamento 



 
 

 

 

 

COMUNICADO AOS CANDIDATOS 
 

 

 

A empresa Advise, responsável pela realização do Concurso Público da Prefeitura do 

Município de Canapi, estado de Alagoas, em consonância com a Comissão Especial do Concurso 

Público da referida Prefeitura, COMUNICA A TODOS OS CANDIDATOS que a data de realização das 

Provas Objetivas será no dia 17 de julho de 2016. 

 

Desde já, agradecemos a compreensão de todos os candidatos.  

 

É o que nos cumpre informar. 

 

Alagoas, em 13 de junho de 2016. 

 

 

ADVISE 
Consultoria & Planejamento 



 
 

 

 

COMUNICADO AOS CANDIDATOS 

(ADIAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS) 
 

 

 

A empresa Advise, responsável pela realização do Concurso Público da Prefeitura do 

Município de Canapi, estado de Alagoas, COMUNICA A TODOS OS CANDIDATOS que, devido o 

prazo de recurso referente a publicação da Relação das Inscrições Deferidas ainda está aberto, 

fica adiada a data de realização das provas objetivas para uma data a ser anunciada em breve. 

 

A Empresa informa ainda a importância de todos os candidatos acompanharem 

regularmente as publicações pelo site www.advise.net.br.   

 

Alagoas, em 18 de maio de 2016. 

 

 

 

ADVISE 
Consultoria & Planejamento 



 
 

 

 

COMUNICADO  
(PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES)  

 

 

A empresa Advise, responsável pela realização do Concurso Público da Prefeitura do Município 

de Canapi, estado de Alagoas, INFORMA a todos os interessados que, em consonância com a 

Administração Municipal, PRORROGA as inscrições do referido certame até a próxima segunda-feira 

(16/05/2016) com data de vencimento até o dia 17/05/2016. 

É o que nos cumpre informar. 

 

Alagoas, em 12 de maio de 2016. 

 

 

ADVISE 
Consultoria & Planejamento 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANAPI - AL 1 

 
 

ADITIVO DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2016 
AO EDITAL NORMATIVO Nº 001/2016 – PMC/AL 

(PUBLICADO EM 10.05.2016) 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANAPI, Estado de Alagoas, através da Comissão Especial do Concurso público, na forma da Constituição Federal, Art. 37, 
incisos I e II, e de acordo com as prerrogativas que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE ADITAR ao Edital Normativo de Nº 001/2016 – 
PMC/AL a seguinte Redação: 
 
ONDE SE LÊ: 

 
A N E X O  I  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
►CONTEÚDO ESPECÍFICO: 

 
AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL: 1. Direito Constitucional: Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direito social, 
habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, habeas data; da nacionalidade, dos direitos políticos; da União, dos Estados, dos Municípios; da 
administração pública, dos servidores públicos civis. Emendas à Constituição, das Leis. Do Poder Executivo. Do Presidente da República. Do Poder Judiciário. 
Princípios do Estado de direito, da legalidade, da igualdade, do controle judiciário. Funções essenciais da justiça, ministério público, advocacia geral da União e 
defensoria pública. Do sistema tributário nacional, da política urbana. Da seguridade social e do meio ambiente. 2. Direito Administrativo: Organização 
administrativa brasileira. Princípios fundamentais. Administração direta, indireta e fundacional. Atos administrativos. Contratos Administrativos. Processo de 
licitação. Concessão de serviços públicos. Autorização e permissão. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, regulamentar, disciplinar e de polícia. 
Desapropriação. Servidão. Requisição. Regime dos servidores públicos federais, admissão, concurso público, cargos em comissão, estabilidade, estágio 
probatório, remuneração, licença, aposentadoria. Processo disciplinar. Acumulação de cargos públicos. A prescrição no Direito Administrativo. Prescrição. 
Decadência e Preclusão. Controle da Administração Pública. Controle interno e externo. Controle externo a cargo do Tribunal de Contas. Controle jurisdicional. 
Responsabilidade do Estado no Brasil. Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 3. Direito Civil: Lei de Introdução ao código civil, pessoa natural, pessoa 
jurídica, personalidade, domicílio, residência, bens, diferentes classes de bens, fatos jurídicos, prescrição e decadência, negócios jurídicos, posse: classificação, 
aquisição, efeitos e perda. Propriedade: aquisição, perda da propriedade móvel, direito real sobre coisa alheia, obrigações: modalidades e efeitos da liquidação das 
obrigações, cessão de créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de contratos, responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco. 4. Direito Processual 
Civil: Jurisdição, competência, critérios determinativos da competência, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória do 
litisconsorte da assistência, da intervenção de terceiros, da nomeação à autoria, da denunciação à lide, do chamamento ao processo. Processo e procedimento.  
Procedimento ordinário e sumaríssimo. Citação, notificação, intimações, defesa do réu, espécies de defesa, das exceções, da contestação, da reconvenção, da 
prova, ônus da prova, dos recursos e suas espécies, da ação rescisória. Ações processórias. Ação Monitória. Execução de sentença. Definitiva, provisória e 
liquidação. Processo de execução. Das diversas espécies de execução. Penhora. Avaliação e Arrematação. Incidentes.  Embargos em geral.  Execução Fiscal (Lei 
nº 6.830/80). Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95).  5. Direito do Trabalho: Conceito de empregado e empregador, contrato individual de trabalho por prazo 
determinado e indeterminado, interrupção e suspensão de contrato de trabalho, trabalho em condições insalubres, periculosas. Trabalho noturno, jornada de 
trabalho, convenções coletivas de trabalho, justiça do trabalho, vara do trabalho, competências das varas, tribunais regionais do trabalho, jurisdição e competência, 
férias, licença paternidade e maternidade, proteção do trabalho da mulher e do menor, repouso  semanal  remunerado, o  trabalho temporário, seguro  desemprego 
e 13º salário. Do Processo Judiciário do Trabalho.  6. Direito Penal – Efeitos civis e trabalhistas da sentença penal. Crimes contra a administração pública. Crimes 
contra a administração da justiça. Crimes contra a organização do trabalho.  Juizados Especiais criminais (Lei nº 9.099/95).  7. Direito Processual Penal: Inquérito 
Policial. Ação penal. Ação Civil. 

 

 

LEIA-SE: 
 

A N E X O  I  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
►CONTEÚDO ESPECÍFICO: 

 
AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL:  1. Direito Constitucional: Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direito social, 
habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, habeas data; da nacionalidade, dos direitos políticos; da União, dos Estados, dos Municípios; da 
administração pública, dos servidores públicos civis. Emendas à Constituição, das Leis. Do Poder Executivo. Do Presidente da República. Do Poder Judiciário. 
Princípios do Estado de direito, da legalidade, da igualdade, do controle judiciário. Funções essenciais da justiça, ministério público, advocacia geral da União e 
defensoria pública. Do sistema tributário nacional, da política urbana. Da seguridade social e do meio-ambiente. 2. Direito Administrativo: Organização 
administrativa brasileira. Princípios fundamentais. Administração direta, indireta e fundacional. Atos administrativos. Contratos Administrativos. Processo de 
licitação. Concessão de serviços públicos. Autorização e permissão. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, regulamentar, disciplinar e de polícia. 
Desapropriação. Servidão. Requisição. Regime dos servidores públicos federais, admissão, concurso público, cargos em comissão, estabilidade, estágio 
probatório, remuneração, licença, aposentadoria. Processo disciplinar. Acumulação de cargos públicos. A prescrição no Direito Administrativo. Prescrição. 
Decadência e Preclusão. Controle da Administração Pública. Controle interno e externo. Controle externo a cargo do Tribunal de Contas. Controle jurisdicional. 
Responsabilidade do Estado no Brasil. Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 3. Direito Civil: Lei de Introdução ao código civil, pessoa natural, pessoa 
jurídica, personalidade, domicílio, residência, bens, diferentes classes de bens, fatos jurídicos, prescrição e decadência, negócios jurídicos, posse: classificação, 
aquisição, efeitos e perda. Propriedade: aquisição, perda da propriedade móvel, direito real sobre coisa alheia, obrigações: modalidades e efeitos da liquidação das 
obrigações, cessão de créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de contratos, responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco. 4. Contabilidade 
Geral: Princípios Fundamentais de Contabilidade; Plano de Contas; Livros e Documentos Contábeis; Classificações e Registros Contábeis; Operações com 
Mercadorias; Avaliação de Investimentos Temporários e Permanentes; Avaliação e Registro do Ativo Imobilizado e Diferido; Encerramento de Exercício e Apuração 
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de Resultado; Provisão para Imposto de Renda; Destinação do Resultado; Demonstrações Contábeis. 5. Contabilidade Pública: Conceito de Orçamento Público; 
Tipos de Orçamentos; Princípios Orçamentários; Elaboração e aprovação do orçamento; Créditos Orçamentários e Adicionais; Execução Orçamentária; Receita 
Pública e seus Estágios; Despesa Pública e seus Estágios; Classificação Institucional, Funcional e Programática; Noções do SIAFI – Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal; Plano de Contas da Administração Pública Federal; Operações Típicas da Administração Pública Federal; 
Patrimônio da Entidade Pública; Balanços Públicos e Demonstração das Variações Patrimoniais; Prestação de Contas; Controle Interno e Externo; Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  
  

 

 
Os demais itens do Edital Normativo de Nº 001/2016 – PMC/AL permanecem inalterados.  
 

Canapi (AL), em 10 de maio de 2016. 
 

 
CELSO LUIZ TENÓRIO BRANDÃO 
Prefeito do Município de Canapi 

 






























