ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2022 – CARGOS: GUARDA MUNICIPAL E AGENTE DE
TRÂNSITO - 1º ADITIVO
A Administração Municipal de Irauçuba - CE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av.
Paulo Bastos, 1.370, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000, neste ato representada pelo Exmo. Sr.
Prefeito Interino, FRANCISCO EVARISTO LOPES MACIEL, no uso de suas atribuições legais,
torno público o 1º Aditivo ao Edital conforme a seguir:
CONSIDERANDO o princípio da publicidade norteador da administração pública, que implica na
ampla divulgação de todos os seus atos internos e externos;
CONSIDERANDO o princípio da legalidade e vinculação aos termos do edital do certame;
CONSIDERANDO o disposto da Lei Municipal 875/2011, de 20 de maio de 2011 que dispões
sobre a criação e organização do cargo específico da Guarda Municipal de Irauçuba-CE;
DECIDE:
Artigo 1º - Fica RETIFICADO o CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES o item 2:

2. O candidato, ao realizar o preenchimento da inscrição e o pagamento do respectivo boleto
bancário, estará tacitamente declarando, sob as penas da Lei, satisfazer às seguintes condições:
a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade
de direitos e obrigações civis, bem como o gozo dos direitos políticos (Decreto n.º 70.436,
de 18/04/72, e artigo 12, §1º, da Constituição Federal – artigo 3º da Emenda Constitucional
n.º 19, de 04/06/98);
b) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) e inferior a 35 (trinta e cinco) anos no ato da
nomeação para o cargo de Guarda Municipal;
b1) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) no ato da nomeação para o cargo de Agente
de Trânsito;
c) Ter a situação regularizada com as obrigações perante o serviço militar, se do sexo
masculino;
d) Ter a situação regularizada perante a Justiça Eleitoral;
e) Possuir, até a data da posse, todos os requisitos de habilitação exigidos para o cargo
pretendido, conforme Anexo I;
f) Conhecer, atender e aceitar as condições estabelecidas neste edital;
g) Estar em pleno gozo dos seus direitos políticos e civis;
h) Ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência incompatível com o exercício
do cargo, mediante confirmação de exame médico admissional;
i) Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura
em cargo público, prevista na Lei Federal n.º 8.429, de 02 de junho de 1992;
j) Não ser, nem ter sido condenado judicialmente por prática criminosa;
k) Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
impossibilite acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos contidos nas
alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que
concerne à compatibilidade de horários;
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l) Não ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para o mesmo cargo, e nem
estar em idade de aposentadoria compulsória;
m) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”,
mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental.
Artigo 2º - Permanecem inalterados os demais itens e anexos constantes no Edital nº 002/2022.
Irauçuba, 20 de junho de 2022.

FRANCISCO EVARISTO LOPES MACIEL
Prefeito Interino
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 002/2022

ANEXO I
RELAÇÃO DOS CARGOS DO CONCURSO PÚBLICO, NÚMERO DE VAGAS, SALÁRIO,
CARGA HORÁRIA E ESCOLARIDADE

COD

CARGO

CARGA
HORÁRIA

VAGAS

CR

PCD

VENCIMENTO

REQUISITO

01

Agente Municipal de
Trânsito

40 Horas
Semanais

02

20

-

R$ 1.400,00

Ensino Médio Completo
- Com conhecimentos
básicos de informática
como usuário e carteira
nacional de habilitação
categoria D.

02

Guarda Municipal

40 Horas
Semanais

03

30

-

R$ 1.454,40

Ensino Médio Completo

* PcD = Pessoa com Deficiência.
* Cadastro Reserva
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EDITAL CONCURSO PÚBLICO 002/2022
ANEXO II - QUADRO DE PROVAS

CARGOS NÍVEL MÉDIO
PROVAS
Língua Portuguesa
- Noções de
Informática
CONHECIMENTOS
- Noções de Direito
GERAIS
Administrativo e
Constitucional
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

N.º QUESTÕES

VALOR
QUESTÃO

NOTA MÍNIMA
APROVAÇÃO

10
2,0 pontos
50% de acertos
(10 questões)

10

20

4

3,0 pontos

50% de acertos
(10 questões)

EDITAL CONCURSO PÚBLICO
ANEXO III - PROGRAMA DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO 002/2022
1. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DE NÍVEL
MÉDIO/TÉCINO
1.1. LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de textos: situação comunicativa, pressuposição, inferência,
ambiguidade, ironia, figurativização, polissemia, intertextualidade, linguagem não-verbal. Tipos e
gêneros textuais: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, instrucionais, propaganda,
editorial, cartaz, anúncio, artigo de opinião, artigo de divulgação científica, ofício, carta. Estrutura
textual: progressão temática, parágrafo, frase, oração, período, enunciado, pontuação, coesão e
coerência. Variedade linguística, formalidade e informalidade, formas de tratamento, propriedade
lexical, adequação comunicativa. Norma culta: ortografia, acentuação, emprego do sinal indicativo
de crase. Pontuação. Formação de palavras, prefixo, sufixo, classes de palavras, regência,
concordância nominal e verbal, flexão verbal e nominal, sintaxe de colocação. Produção textual.
Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos. Emprego de tempos e modos dos
verbos em português. Fonologia: conceitos básicos, classificação dos fonemas, sílabas, encontros
vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica. Morfologia: reconhecimento, emprego
e sentido das classes gramaticais. Termos da oração. Processos de coordenação e subordinação.
Transitividade e regência de nomes e verbos. Padrões gerais de colocação pronominal no português.
Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo. Norma
culta.
1.2. NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
A Administração Pública: princípios da Administração Pública. Poderes administrativos. Atos
administrativos. Licitações e contratos administrativos. Serviços públicos. Servidores públicos:
regime especial, regime trabalhista, expediente funcional e organizacional. Emprego, emprego e
função pública. Órgãos públicos. Improbidade administrativa. Processo administrativo. Constituição
da República Federativa do Brasil: dos Princípios Fundamentais – arts. 1º ao 4º; dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos – art. 5º; dos Direitos Sociais – arts. 6º ao 11º; da Nacionalidade –
arts. 12º e 13º; dos Direitos Políticos – arts. 14º ao 16º; da Organização Político-Administrativa – arts.
18º e 19º; dos Municípios – arts. 29º ao 31º; da Administração Pública – arts. 37º ao 41º.

1.3. NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). Edição de textos, planilhas e
apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice). Rede de Computadores: conceitos básicos,
ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. Programas de navegação (Microsoft
Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome e similares). Programas de correio eletrônico (E-mail do
Windows, Mozilla Thunderbird e similares). Sites de busca e pesquisa na internet. Grupos de
discussão. Redes Sociais. Computação na nuvem (cloud computing). Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação:
procedimentos de segurança. Noções de vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos para segurança
(antivírus, firewall, anti-spyware, etc. Procedimento de backup. Armazenamento de dados na nuvem
(cloud storage).
2. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Agente Municipal de Trânsito
Noções de Direito Administrativo; Estado, Governo e Administração Pública: conceitos,
elementos, poderes, natureza, fins e princípios; Direito Administrativo: conceito, fontes e
princípios; Ato Administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies;
Invalidação, anulação e revogação; Prescrição; Noções de Direito Constitucional; Dos
Princípios Fundamentais (Art. 1º ao 4º); Dos Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º ao
11); Da Organização do Estado (Art. 18 a 31; 37 a 41); Da Segurança Pública (Art. 144). Os
artigos em referência são da Constituição Federal de 1988; Noções de Direito Penal; Dos Crimes
contra a Pessoa e contra o Patrimônio (Art. 121 ao 183 do Código Penal); Os Crimes
contra a Administração Pública (Art. 312 ao 337- A do Código Penal); Legislação Específica:
Lei n°. 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro E SUAS
ALTERAÇÕES; As resoluções do CONTRAN E SUAS ALTERAÇÕES, relacionadas a eguir:
Resolução n°04, de 23/01/1998; Resolução n°14, de 06/02/1998; Resolução n°24, de
21/05/1998; Resolução n°26, de 21/05/1998; Resolução n°32, de 21/05/1998; Resolução
n°36, de 21/05/1998; Resolução n°110, de 24/02/2000; Resolução n°205, de 20/10/2006;
Resolução n°231, de 15/03/2007; Resolução n°269, de 15/02/2008; Resolução n° 277, de
28/05/2008; Resolução nº 278, de 28/05/2008; Resolução n°290, de 29/08/2008; Resolução
n° 432, de 23/01/2013; Resolução n°508, de 27/11/2014; Resolução n° 619, de 06/09/2016;
Resolução n° 623, de 06/09/2016; Resolução n° 643, de 14/12/2016; Resolução n° 704, de
10/10/2017; Resolução n° 789, de 18/06/20; Resolução nº 780, de 26/06/2019; Resolução n°
798, de 02/09/2020; Resolução nº 810 (Exceto art. 14), de 15/12/20.
Guarda Municipal
Noções de Direito Administrativo; Estado, Governo e Administração Pública: conceitos,
elementos, poderes, natureza, fins e princípios; Direito Administrativo: conceito, fontes e
princípios; Ato Administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies;
Invalidação, anulação e revogação; Prescrição; Noções de Direito Constitucional; Dos
Princípios Fundamentais (Art. 1º ao 4º); Dos Direitos e Garantias Fundamentais (Art. 5º ao
11); Da Organização do Estado (Art. 18 a 31; 37 a 41); Da Segurança Pública (Art. 144). Os
artigos em referência são da Constituição Federal de 1988; Noções de Direito Penal; Dos
Crimes contra a Pessoa e contra o Patrimônio (Art. 121 ao 183 do Código Penal); Crimes
contra a Administração Pública (Art. 312 ao 337- A do Código Penal); Legislação Específica:
Lei Federal nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais); Lei Federal nº
10.826/2003 e leis que alteram e acrescem dispositivos (Registro, posse e comercialização
de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas); Lei Federal Nº
13.869/2019 (Lei do Abuso de Autoridade); Art. 1º ao 9º; Lei Federal Nº 8.069/1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente) e alterações (Lei Federal Nº 13.257/2016): Art. 1º ao 18; Art.
60 ao 69; Art. 74 ao 85; Art. 98 ao 114; Lei Federal Nº 11.343/2006 (Lei das Drogas) e
ALTERAÇÕES (Lei Federal 13.840/2019); Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto
do Idoso); Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial); Lei nº 13.146,
de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Lei nº 6.683, de 28 de agosto
de 1979 (Lei da Anistia; Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997; Decreto nº 591, de 6 de julho
de 1992; Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992; Lei nº 12.986, de 2 de junho de 2014
(Transforma o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em Conselho Nacional
dos Direitos Humanos - CNDH); Declaração Universal dos Direitos da Criança e dos
Adolescentes; Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas;
Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas; Convenção Sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher; Convenção das Nações Unidas contra
o Crime Organizado Transnacional; Convenção de Belém do Pará (convenção
interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher); Convenção
Americana de Direitos Humanos; Artigo 5º da Constituição Federal de 1988; Declaração
Universal Dos Direitos Humanos; Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 e alterações (Lei
Maria da Penha); Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989 e alterações (Lei que define os
crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor); Lei nº 12.852, de 05 de agosto de 2013
e alterações (Estatuto da Juventude).
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 002/2022
ANEXO IV - ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CARGO

Agente Municipal de
Trânsito

Guarda Municipal

ATRIBUIÇÕES
Orientar, inspecionar e exercer a fiscalização relativa à observância das leis e normas
regulamentadoras, relativas ao código de trânsito; Comunicar ao órgão competente as
irregularidades porventura constatadas; Executar atividades que assegurem condições de fluxo
e segurança de veículos e pedestres; Atuar diretamente no trânsito, operacionalizando desvios,
providenciando guincho para rebocar veículos e orientando pedestres e motoristas; Colocar
sinalizações de alerta (cones, fita de isolamento, cabos, placas, cavaletes e outros
equipamentos), com o objetivo de organizar o tráfego na cidade; Organizar o tráfego em locais
de obras públicas, providenciando sinalização e as orientações necessárias; Executar bloqueios
em vias públicas, de acordo com orientação da chefia imediata, providenciando sinalização
adequada; Efetuar levantamento de dados e de sinalização na área de trânsito e os
correspondentes cadastro e tabulação; Fornecer dados para instruções processuais; Auxiliar na
inspeção de frotas para verificar as condições internas e externas do veículo; Auxiliar no
planejamento e na execução de trabalhos técnicos na área de trânsito; Atender reclamações,
prestar esclarecimentos e receber denúncias apresentadas por munícipes com relação ao
trânsito; Sugerir a instalação de semáforos, lombadas e alargamento das vias públicas, bem
como ponto de embarque e desembarque de passageiros, solicitando a respectiva demarcação;
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao
exercício de suas atividades. Dirigir veículos leves e motocicletas, mediante autorização prévia
e se devidamente habilitado, quando necessário ao exercício de suas atividades; Manter
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade; Executar outras atividades correlatas.
I- Proteger os bens, serviços e instalações públicas do município, bem como preservar a
Democracia, a Cidadania, os direitos individuais e coletivos dos munícipes, pautada na cultura
local, ética, urbanidade, direitos humanos, nas leis Federais, Estaduais e Municipais, desde que
essas atendam os interesses dos Cidadãos de Irauçuba; II- Prevenir e inibir, pela presença e
vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem
contra os bens, serviços e instalações municipais; III - Atuar, preventiva e permanentemente,
no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços
e instalações municipais; IV - Colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança
pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; V Colaborar com a pacificação
de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos
fundamentais das pessoas; VI - Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas,
nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei Federal N° 9.503, de 23 de setembro de
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado
com órgão de trânsito estadual ou municipal; VII - Proteger o patrimônio ecológico, histórico,
cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e
preventivas; VIII- Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades; IX Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais
voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades; X - Estabelecer parcerias
com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de
convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas; XI Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários; XII Articular-se com os órgãos municipais políticas sociais, visando à adoção de ações
interdisciplinares de segurança no Município; XIII - Integrar-se com os demais órgãos de poder
de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas
e ordenamento urbano municipal; XIV - Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais,
ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas; XV - Encaminhar ao delegado
de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando
possível e sempre que necessário; XVI - Contribuir no estudo de impacto na segurança local,
conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande
porte; XVII - Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em
conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas
estadual e federal; XVIII- Fazer a segurança pessoal do (a) Chefe do Poder Executivo do
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município de Irauçuba; XIX - Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando
pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades
de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade
local.
Conforme disposto na Lei Municipal N° 1345/2018
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 002/2022
ANEXO V - FÓRMULA - PONTUAÇÃO FINAL

PF = PONTUAÇÃO FINAL
NPCG = NOTA DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
NPESP = NOTA DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PONTUAÇÃO FINAL – NÍVEL MÉDIO
PF= NPCG + NPESP
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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 002/2022

ANEXO VI
DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA, SOLICITANTE DE CONDIÇÃO ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
Dados do candidato:
NOME:
INSCRIÇÃO:

RG:

EMPREGO:
TELEFONE:

CELULAR:

CANDIDATO(A) POSSUI DEFICIÊNCIA?

SIM

NÃO

Se sim, especifique a deficiência: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
N.º do CID: ____________
Nome do médico que assina do Laudo: _____________________________________________________________
N.º do CRM: ___________

NECESSITA DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA?

SIM

NÃO

SALA DE FÁCIL ACESSO (ANDAR TÉRREO COM RAMPA)
MESA PARA CADEIRANTE
SANITÁRIO ADAPTADO PARA CADEIRANTE
LEDOR
TRANSCRITOR
PROVA EM BRAILE
PROVA COM FONTE AMPLIADA (FONTE TAMANHO 24)
INTERPRETE DE LIBRAS
OUTRA. QUAL?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

ATENÇÃO: Esta declaração e a cópia do respectivo Laudo Médico deverão ser
encaminhados até o último dia do período de inscrição, conforme disposto no Edital.

(Cidade):________________, ______ de ____________________ de 2022.

_______________________________
Assinatura do candidato
__________________________________________
Assinatura do Responsável p/ recebimento
Uso exclusivo do Instituto
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INSTITUIDO PELO EDITAL 002/2022
ANEXO VII – FORMULÁRIO PARA RECURSOS

CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CARGO:
Nome:
CPF:
Endereço:
Tipo de prova: (__) Prova Objetiva 1

COD:

(__) Prova Objetiva 2

(__) Prova Objetiva 3

(__) Prova Física/Prova de Título
Questão da prova objetiva:
Resposta do gabarito preliminar: ( ) Item a

( ) Item b

( ) Item c

( ) Item d

( ) Item e

Resultado da Prova Física, Prova de Título, Avaliação Psicológica ou Avaliação Psicossocial:
Motivo do recurso:
(__) Mudança de gabarito: do item____ para o item____
(__) Questão anulada
(__) Procedimento da Prova Física, Avaliações Psicológica ou Psicossocial
(__) Mudança do Resultado da Prova de Título, Prova Física, Avaliações
Psicológica ou Psicossocial
Fundamentação do recurso*:
*Conforme este Edital: “serão indeferidos os recursos que não estiverem devidamente fundamentados”.
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INSTITUIDO PELO EDITAL 002/2022
ANEXO VIII – REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

Eu, __________________________________________________________________, candidato à
função__________________________________________________, Cód. _________________,
apresento e declaro ser de minha exclusiva responsabilidade a apresentação dos documentos anexos.
Estes são verdadeiros e válidos na forma da Lei, sendo comprovados conforme Edital 002/2022 para
fins de isenção do pagamento da Taxa de Inscrição no Concurso Público da Prefeitura de Irauçuba.

Por ser expressão da verdade.

Pede deferimento.

_____________________ - ____, ____________de 2022.

_________________________________________
CANDIDATO
CPF:________________________

Recebido e conferido por _______________________________________________
Nome do técnico responsável pelo recebimento deste documento.
(Quando os documentos são recebidos pessoalmente)
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