ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
FACULDADE DE CIÊNCIAS DE TIMBAÚBA-FACET CONCURSOS

AVISO GERAL SOBRE O CONCURSO
(EM RESUMO)
Retificado em 17.02.2020.
1. Cargos, vencimentos e vagas ofertadas:

CARGO

AUDITOR FISCAL

CONTADOR MUNICIPAL

PROCURADOR MUNICIPAL

REQUISITOS
MÍNIMOS
Formação Superior
em Ciências
Contábeis, ou em
Direito, ou Economia
ou Administração.
Graduação em
Ciências Contábeis. E
inscrição no CRC.
Graduação em Direito
Advogado
regularmente inscrito
na OAB.

VENCIMENTOS
(R$)

AC

PNE

Taxa
em
R$

4.000,00

04

01

95,00

4.000,00

02

-

95,00

4.000,00

04

-

95,00

Legendas:
AC – Ampla Concorrência
PNE – Portador de Necessidade Especial

2. Cada candidato poderá se inscrever para mais de um cargo previsto no Concurso,
desde que seja compatível o horário de provas. A prova do cargo de Auditor Fiscal
será realizada em horário distinto dos demais cargos de nível superior.
3. As inscrições ocorrerão no período 27 de janeiro a 28 de fevereiro de 2020 pela
Internet no site da organizadora: www.facetconcursos.com.br O cartão de inscrição
será disponibilizado ao candidato no período de 10 a 21 de março de 2020 pela
internet. A prova será realizada na data provável de 29 de março de 2020 em
horários e locais a serem comunicados aos candidatos inscritos por meio do cartão de
inscrição definitivo.

4. Além dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas neste edital, os
demais aprovados no concurso público integrarão lista de classificados que será
utilizada em função da necessidade da Prefeitura Municipal de MAMANGUAPE,
através das Secretarias, enquanto da vigência da validade do presente certame. (Item
9, do Cap. IX do Edital).
5. A nota máxima do exame de títulos não ultrapassará 20 pontos para a somatória no
resultado final. E para efeito de classificação no resultado final do concurso, o
candidato, mesmo que não obtenha nota na prova de títulos, poderá ser aprovado,
desde que a sua nota nas provas escritas não seja inferior a 50 pontos.
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