
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
 

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 
 

IV CONCURSO PARA ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO 

 
2ª RETIFICAÇÃO 
 
   No Edital do IV Concurso para Admissão de Estagiários de 
Direito no âmbito da Procuradoria-Geral do Município de Mogi das Cruzes, no 
Anexo I, item IV, ONDE SE LÊ: 

ANEXO I 

 

IV 

 

 

 

Elaborar proposta de solução 
para o problema abordado, 
mostrando respeito princípios 
que regem a Administração 
Pública e considerando 
conceitos jurídicos que 
envolvem o tema. 

1. Não elabora explicitamente uma 
proposta e não fere os princípios da 
Administração Pública e conceitos 
jurídicos aplicáveis (0,25). 2. Esboça 
algumas ideias que podem ser o núcleo 
de uma proposta, respeitando os 
princípios da Administração Pública e 
conceitos jurídicos aplicáveis(0,50). 3. 
Elabora proposta genérica de 
intervenção sobre a problemática 
desenvolvida, respeitando os princípios 
da Administração Pública e conceitos 
jurídicos aplicáveis(1,0). 4. Elabora 
proposta específica, respeitando 
princípios da Administração Pública e 
conceitos jurídicos aplicáveis(1,5). 

 

 LEIA-SE: 

ANEXO I 

 

IV 

 

 

 

Elaborar proposta de texto 
dissertativo-argumentativo  
sobre os temas abordados, 
demonstrando conhecimento 
sobre os princípios que 
regem o Direito Processual 
Civil e considerando 
conceitos jurídicos que 
envolvem o tema. 

1. Não elabora explicitamente uma 
proposta e esboça alguma ideia sobre  
os princípios que regem o Direito 
Processual Civil e sobre conceitos 
jurídicos aplicáveis (0,25). 2. Esboça 
algumas ideias que podem ser o núcleo 
de uma proposta, aplicando os princípios  
que regem o Direito Processual Civil e 
conceitos jurídicos aplicáveis(0,50). 3. 
Elabora proposta genérica de 
intervenção sobre a problemática 
desenvolvida, demonstrando 
conhecimento sobre os princípios que 
regem o Direito Processual Civil e 
conceitos jurídicos aplicáveis(1,0). 4. 
Elabora proposta específica, 
demonstrando conhecimento sobre 



princípios que regem o Direito 
Processual Civil e conceitos jurídicos 
aplicáveis(1,5). 

Justificativas: Da forma como redigido, o item poderia induzir o candidato a entender 

que a dissertação deveria abordar matéria relacionada ao direito administrativo 

quando, na verdade, a prova dissertativa abordará tema relacionado à disciplina de 

direito processual civil, nos termos do subitem VI do item 11 do Edital.  

Mogi das Cruzes, 15 de dezembro de 2020. 

 

Luciano Lima Ferreira 

Presidente da Comissão do Concurso 


