CHECKLIST DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
Preâmbulo
- Legislação pertinente – cargo, concurso etc
- Deliberação que autorizou o certame
- Portaria de formação da comissão e data de sua publicação
Disposições Preliminares
- Objetivo do concurso
- Identificação da entidade executora do concurso
- Referência (sem detalhamento) às fases do concurso
- Local de realização das fases do concurso e de perícia médica
- Possibilidade de realização das fases em outras localidades, se
necessário
- Indicação do cargo e do regime jurídico a que se submete
Do Cargo
- Atribuições (legislação disciplinadora, descrição - cargo e
especialidades - quando houver)
- Jornada(s) de trabalho/carga(s) horária(s)
- Vencimentos
- Vagas
- Requisitos para investidura
- Disciplina da lotação: se por necessidade de serviço e/ou escolha do
candidato, possibilidade ou não de mudança durante o estágio
probatório
- Possibilidade de aproveitamento ou não de candidatos e vagas, em
concursos regionalizados, com base em critério isonômico
Das Vagas Destinadas aos Candidatos com Deficiência
- Legislação aplicável
- Disciplinamento da aplicação do percentual previsto de vagas
reservadas, inclusive por região, nos concursos regionalizados
- Informação sobre a caracterização de pessoas com deficiência
- Previsão sobre as condições de participação no concurso
- Providências que o candidato com deficiência deve adotar
- Previsão das consequências de não adoção das providências
necessárias
- Previsão de aplicação da Lei nº 16.358/2018
- Obrigação do candidato com deficiência auditiva informar, na
inscrição, sua condição
- Informação sobre a existência ou não de cláusula de barreira aplicável
aos candidatos com deficiência (verificação se as condições são mais
favoráveis que as previstas para os candidatos da concorrência geral)
Da Perícia Médica

X

OBS.:

- Responsabilidade pela perícia
- Detalhes sobre comparecimento
- Providências a ser adotadas pelo candidato e prazo para seu
cumprimento
- Perda do direito de concorrer às vagas reservadas
- Comprovação da deficiência e classificação e nome em lista
Das Inscrições no Concurso Público
- Valor da taxa
- Modo de inscrever
- Período de inscrição, que não deve ser inferior a 30 dias
- Modo de pagamento
- Data-limite para pagamento
- Previsão da necessidade de comprovação do pagamento para que a
inscrição seja válida
- Disponibilização do comprovante de inscrição
- Disposições gerais sobre a inscrição, inclusive quanto a recurso, no
caso de indeferimento
Do Procedimento para Isenção de Taxa
- Legislação aplicável
- Hipóteses de isenção
- Modo de solicitação
- Período para solicitação
- Requisitos para solicitação
- Divulgação da decisão quanto ao pedido
- Previsão de recurso
- Prazo para pagamento no caso de indeferimento
Do Procedimento de Solicitação de Atendimento Especial
- Modo de preenchimento do formulário
- Forma / prazo de envio
- Disciplina de situações especiais (amamentação, pessoa portando
arma, uso de próteses etc)
- Divulgação da decisão quanto à solicitação de atendimento especial
- Previsão de recurso
- Previsão da possibilidade de candidato transgênero ser tratado pelo
nome social durante a realização das provas e as condições para que
isso ocorra
- Prazo para decisão do pedido de atendimento especial que permita a
inscrição e seu pagamento dentro do prazo previsto
Das Fases do Concurso
- Descrição das fases (conforme o caso, podem existir fases menos
comuns, com avaliação psicológica, prova de aptidão física, sindicância
da vida pregressa ou informação social etc)
- Informação sobre o caráter eliminatório ou eliminatório e

classificatório de cada fase
- Tipos das provas
- Caráter das provas e títulos
- Previsão da gravação de prova oral ou defesa de memorial (quando
houver)
- Duração (atenção ao disposto na Lei nº 14.538/2011, alterada pela Lei
nº 16.648/2018)
- Horário provável
- Previsão sobre como obter informação sobre local das provas
- Previsão da responsabilidade exclusiva do candidato quanto à correta
identificação do local de realização das provas
- Previsão da possibilidade de envio de informações por e-mail, sendo
da
exclusiva
responsabilidade
do
candidato
a
sua
manutenção/atualização
- Prazo e forma de disponibilização do comprovante de
comparecimento às provas
- Data provável de publicação do resultado (provisório) das provas no
DOE e na internet
Da Prova Objetiva
- Alusão ao conteúdo/disciplinas que serão objeto da prova
- Menção ao anexo onde estará o conteúdo detalhado
- Valor da prova em pontos
- Quantidade, peso, tipo de questões/respostas
- Critério da apenação (se houver)
- Orientação quanto à transcrição na folha de respostas
- Cuidados com a folha de respostas
- Responsabilidade do candidato pelo indevido preenchimento da folha
de respostas
- Previsão de anulação da prova pela não devolução da folha de
respostas
- Critérios da avaliação da prova
- Disciplina atinente a ponto de corte/reprovação (nota mínima)
- Disciplina relativa aos gabaritos oficiais preliminares
- Recurso
- Indicação da documentação a ser apresentada no dia da prova
Da Prova Discursiva (se houver)
- Alusão ao conteúdo/disciplinas que serão objeto da prova
- Menção ao anexo onde estará o conteúdo detalhado
- Quantidade, peso, tipo de questões/respostas
- Valor da prova
- Disciplina atinente a ponto de corte/reprovação (nota mínima)
- Orientações sobre o caderno
- Informação sobre o material que pode ser consultado durante a prova
- Critérios de avaliação
- Previsão de recurso do resultado provisório

- Indicação da documentação a ser apresentada no dia da prova
Dos Títulos (se houver)
- Previsão dos títulos (alerta-se que condições indispensáveis ao
provimento de um cargo não podem também ser consideradas como
títulos)
- Valor
- Disciplina da apresentação (modo, prazo, horário, local etc)
- Disciplina da avaliação
- Previsão de recurso do resultado provisório
- Documentos de comprovação
Da Classificação Final
- Critérios para o cálculo da nota final (explicitação detalhada da
metodologia)
- Critérios de desempate
- Verificação do cumprimento do art.28 da Lei nº 14.538/2011
- Resultado constante de duas listagens – Lista geral e lista de PcDs
Das Disposições Finais
- Aceitação das normas do edital
- Formas e responsabilidade pelo acesso das informações sobre o
concurso
- Orientações quanto à presença para realização das provas (local,
horário, meios para confirmação, material não permitido etc)
- Previsão de inexistência de segunda chamada
- Disciplina quanto ao tempo disponível para realização das provas
- Orientações quanto à conduta do candidato durante a realização das
provas
- Previsão da responsabilidade do candidato pelas despesas de
participação no concurso
- Descrição do que não pode ser usado pelo candidato durante a
realização das provas
- Disciplina acerca do condicionamento de objetos antes da prova
- Disciplina sobre a inspeção do material de consulta
- Disciplina relativa à submissão a detectores de metais
- Descrição das hipóteses de anulação das provas e eliminação do
candidato
- Proibição do fornecimento de informações pelos membros da equipe
acerca do conteúdo das provas e dos critérios de avaliação e
classificação
- Definição do prazo de validade do concurso
- Responsabilidade do candidato para acompanhamento dos atos e
informações sobre o concurso
- Disciplina relativa aos casos omissos
- Obrigação do candidato de manter o cadastro atualizado (até a
homologação, perante a entidade executora; durante o prazo e validade
do certame, perante o órgão/entidade promovente do concurso)

- Informação sobre os meios de contatar a entidade executora do
concurso (e-mail etc)
- Informação de como se dará ciência do ato de provimento
(correspondência com aviso de recebimento etc) e as subsequentes
providências a serem adotadas pelo candidato para a viabilização da
posse
Dos Objetos de Avaliação (Habilidades e Conhecimentos)
- Habilidades (memorização, compreensão, análise etc)
- Conteúdo programático
- Outras disposições
Anexos
- Modelos de formulário
- Cronograma (Datas prováveis)

