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Resolução Legislativa n° 005/2022, de 11 de abril de 2022.
"Autoriza a abertura de concurso público para
provimento de cargos efetivos e estabelece
normas e diretrizes gerais mínimas para sua
realização no âmbito do Poder Legislativo
Municipal de Presidente Dutra/MA, e dá outras
providências."
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Presidente Dutra/MA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno:
Faz saber que o Plenário da Câmara Municipal de Presidente Dutra/MA, APROVOU, e eu
PROMULGO a seguinte Resolução:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 10. Esta Resolução estabelece normas e diretrizes gerais mínimas para a realização
de concurso público no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Presidente Dutra/MA.
Art. 2°. Fica o Poder Legislativo de Presidente Dutra/MA, autorizado a realizar
CONCURSO PÚBLICO de provas e provas e titulas para admissão de pessoal efetivo, sob o
Regime Estatutário para provimento de vagas já criadas, de acordo com o que dispõe o art. 37,
inciso II da Constituição Federal.
§ -P. 0 concurso público abrangido por esta Resolução, terá validade de 02 (dois) anos
a contar de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, mediante ato expedido
pelo Chefe do Poder Legislativo Municipal e devidamente publicado na imprensa oficial.
§ 2°. 0 prazo para realização do referido concurso público será de 180 (cento e oitenta)
dias, podendo ser prorrogado por até igual período, através de ato do Chefe do Poder Legislativo
Municipal e publicado na imprensa oficial.
§ 3°. 0 Regime Jurídico Estatutário dos servidores abrangidos nesta Resolução, será o
mesmo aplicado aos servidores do Poder Executivo Municipal de Presidente Dutra/MA.
Art. 3°. Sera constituída comissão organizadora do concurso público previamente à sua
realização, através de ato do Chefe do Poder Legislativo Municipal e devidamente publicado na
imprensa oficial, a qual, será composta por 03 (três) membros.
§ 1°. A Comissão Organizadora do Concurso Público da Câmara Municipal de
Presidente Dutra/MA, no âmbito do Poder Legislativo Municipal apresentará relatório prévio
detalhado das atividades desenvolvidas a cada 30 (trinta) dias ao Chefe do Poder Legislativo;
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§ 2°. Findo o prazo previsto no parágrafo segundo do Art. 2° desta Resolução, ou posterior
data de prorrogação, caso seja solicitada, à Comissão Organizadora do Concurso será
automaticamente extinta;
§ 3°. A participação e desempenho da função nesta Comissão, não importará no
recebimento de remuneração ou gratificação.
Art. 4°. Poderá ser contratada empresa e/ou entidade especializada para a realização do
concurso público, nos termos da legislação vigente.
CAPITULO ll
DO EDITAL E DAS INSCRIÇÕES
Art. 5°. 0 edital é o instrumento formal e vinculante apto a disciplinar as relações
institucionais entre a Administração Municipal e o candidato.
Art. 6°. 0 edital de abertura do certame conterá informações sobre as inscrições e o
cargo ou emprego público, estabelecendo as etapas do concurso, os tipos de provas, a
quantidade de vagas, remuneração, carga horária, datas, prazos, horários e locais de
divulgação, dentre outras.
Parágrafo único. 0 edital deverá prever como forma de avaliação a aplicação de prova
objetiva, sem prejuízo da previsão de aplicação de outros tipos de prova.
CAPITULO III
DOS RECURSOS
Art. 7°. Caberá recurso contra os seguintes atos, quando previsto em edital:
I - do indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição;
II - do indeferimento das inscrições;
Ill - da aplicação das provas;
IV - da divulgação dos gabaritos;
V - das notas preliminares obtidas nas provas;
VI - da aplicação das provas e das notas preliminares obtidas na etapa de curso de
formação;
VII - da classificação prévia;
VIII - de outros atos, desde que expressamente prevista em edital a possibilidade de
interposição de recurso.
§ 10. 0 prazo para interposição de recurso será estabelecido em edital e não poderá ser
inferior a 2 (dois) dia úteis, contado a partir da realização ou publicização do objeto do recurso,
conforme o caso.
§ 2°. Ocorrendo a divulgação conjunta de atos passíveis de recurso, o prazo recursal
não será inferior a 3 (tits) di s úteis.

clet,
Estado do Maranhao
Câmara Municipal de Presidente Dutra
CNPJ (MF) 07.071.58210001-46
Praça Sio Sebastião, SN, Centro — CEP.: 65.760-000
Presidents Dutra - MA

§ 3°. A matéria do recurso interposto nos termos do inciso Ill do caput deste artigo será
restrita â alegação de irregularidade insanável ou de preterição de formalidade substancial, e
não terá efeito suspensivo.
Art. 8°. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e conter o nome do
candidato, o número de inscrição e a identificação do concurso.
Parágrafo único. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo
previsto em edital,
CAPÍTULO IV
DO RESULTADO DEFINITIVO
Seção I
Da Publicação
Art. 9°. A publicação do resultado definitivo do concurso será feita em ordem de
classificação por cargo e vagas previamente disponibilizadas.
Seção II
Da nomeação
Art. 10. Para os fins desta Resolução considera-se:
I - nomeação originária: forma de provimento em cargo ou emprego público de candidato
aprovado em concurso público homologado;
II - nomeação parcial: forma de nomeação originária, na qual a Administração Pública
provê apenas parte dos cargos ou empregos públicos ofertados em edital;
Ill - nomeação para reposição de vaga: convocação de candidato para suprir vacância
de cargo ou emprego público ocorrida na vigência do concurso público;
Seção Ill
Do procedimento de atribuição de vagas
Art. 11. 0 ato de nomeação dos candidatos habilitados em concurso público precederá
de procedimento de atribuição de vaga.
Art. 12. 0 procedimento de atribuição de vaga consistira na indicação de lotação, ação
esta da Administração Pública balizada por instrumento estratégico de mapeamento de perfil dos
aprovados, visando a indicação que melhor atenda às necessidades do serviço público, onde
será indicada a vaga, sem possibilidade de opção por outra.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. 0 concurso público será amplamente publicizado, sendo obrigatória a divulgação
dos atos principais.
Parágrafo único. Os atos decorrentes de fatos supervenientes à publicação do edital
regulamentador do concurso poderão ser tratados e divulgados por meio de comunicado, desde
que não forem de encontro à disposição editalicia.
Art. 14. As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias do Poder Legislativo do Município de Presidente Dutra/MA.
Art. 150. . Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas
disposições em contrário.
Pago do Poder Legislativo Municipal de Presidente Dutra/MA, aos 11 (onze) dias do mês de
abril de 2022.
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