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CONVOCAÇÃO  PARA PROVA DISCURSIVA PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO  

(Cargo 171)  

Tendo em vista a previsão editalícia, item 1.4, “d”, em que há previsão da prova discursiva  

para o cargo;  

Considerando os termos dispostos no Anexo VIII, do Edital Retificado;  

  

I – A Comissão Organizadora do Concurso Público da Prefeitura 

Municipal de Picos se vale do presente para CONVOCAR os seguintes candidatos 

do cargo 171, para a prova discursiva:  

Colocação  Candidato(a)  Inscrição  

1.   Silas Montiel Alves Lustosa Costa  44  

2.   Levi Martins de Melo Terceiro  4.968  

3.   Leandro da Conceição Benício  5.403  

4.   Licia Mayra Coelho Ferreira  769  

5.   Tiago Lima Iglesias Cabral   6.591  

6.   Francisca Monise Moura e Sousa  2.555  

7.   Isabela Ramos Maia  946  

8.   Jéssica de Carvalho Moura  143  

9.   Raimundo Nonato Sena Dias  1.706  

10.   Yara Moura Bezerra  7.022  

11.   Ravena Araújo Moura Rêgo  7.194  

  Josimar Paes Landim de Sousa* (sub judice)  2.812  

  

II – Ao mesmo tempo em que se vale para LEMBRAR aos 

candidatos que:  
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a) A prova discursiva terá a duração de 05 (cinco) horas e será aplicada na 

cidade de Picos-PI, em 27.11.2016, no horário das 08:00 às 13:00 (horário 

local), na sede da OAB – Seccional Picos, localizada na Praça Raimundo 

Leandro, s/n.    

b) Os candidatos deverão comparecer com, no mínimo, 01 (uma) hora de 

antecedência, portando documento de identificação oficial com foto.  

c) Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos quaisquer 

materiais de consulta (Livros, Vade Mecum, Códigos, etc...).  

  

  

  

d) O conteúdo da prova discursiva será o mesmo previsto para a prova objetiva, 

restrito, entretanto, às matérias de Direito Constitucional, Administrativo e 

Trabalhista.  

  

III – Por fim, DIVULGAMOS os critérios de classificação e eliminação da prova  

discursiva:  

Prova Prática  N de questões  Valor Unitário1  Total  Mínimo  

Peça 
 Prático
- 

Profissional   

01  40  40  24  

Questões 

Discursivas  

04  10  40  24  (no  

somatório 

de todas as 

questões 

discursivas)  

Total  05    80  48  
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a) Os critérios de correção, para as duas partes da prova, serão baseados diretamente 

na situação apresentada de acordo com o espelho de correção da prova, a ser 

divulgada na ocasião do resultado.  

  

b) Serão eliminados da prova os candidatos que:  

b.1). Identificar-se, na peça processual, fora dos campos destinados a tal fim, devendo 

o candidato assinar a peça processual apenas como “Candidato”. A detecção de 

qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos 

definitivos acarretará a anulação da respectiva prova discursiva.  

b.2). Redigir a peça ou as respostas fora do espaço designado para tal fim.  

b.3). Apresentar uma solução processual distinta da considerada correta pela banca 

examinadora.  

b.4). Escrever com letra ilegível.  

                                               
1 As notas serão dadas com duas casas decimais de aproximação e números múltiplos de 0,25. Exemplo: 1,25; 2,50; 

3,75; 4.00 e etc.  

  

  

  

  

b.5). Obtiverem nota inferior a:   

- 24 (Vinte e quatro) pontos, na peça prático-profissional;  

- 24 (Vinte e quatro) pontos, no total das questões discursivas; - 

48 (Quarenta e oito) pontos, no total da prova discursiva.  

  

b.6). As provas discursivas serão avaliadas quanto ao domínio do conteúdo dos temas 

abordados – demonstração de conhecimento técnico aplicado –, bem como quanto ao 

domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Eventuais erros gramaticais 
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serão descontados na prova em 0,25 por erro detectado, até o limite de 30% (trinta 

por cento) da pontuação total da questão ou da peça. Serão considerados: ortografia, 

morfossintaxe e regência.  

  

c) Os textos definitivos das provas discursivas deverão ser manuscritos, em letra legível, 

com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.   

d) Os cadernos de textos definitivos serão os únicos documentos válidos para a 

avaliação das provas discursivas. As folhas para rascunho dos cadernos de provas são 

de preenchimento facultativo e não são válidas para a avaliação das provas 

discursivas.   

e) O candidato que for eliminado na prova discursiva estará automaticamente eliminado 

do certame.  

  

Teresina, 18 de novembro de 2016.   

Comissão Organizadora do Concurso  

  

  

  

  

  


