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Sai edital do concurso PGM Contagem-MG com vagas para procurador
A Procuradoria Geral do município de Contagem-MG realiza um novo concurso para o cargo de procurador, que exige nível superior.
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MG/SAIFoi publicado o edital do concurso PGM Contagem, a 21km de Belo Horizonte. A Procuradoria Geral do município mineiro oferece cinco vagas imediatas paraMG/SAIa carreira
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Das cinco vagas, uma é destinada a candidatos com de ciência e outra a candidatos negros. As demais carão para disputa em ampla concorrência.
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PARAA carreira de procurador municipal em Contagem exige nível superior completo em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - a OAB. A remuneração
inicial
PROCURADOR)
da carreira é de R$12.202,05, composta por R$7.500 de vencimento e R$4.702,05 de honorários advocatícios. A carga de trabalho será de 40 horas semanais.

. Estuda e trabalha? Saiba como superar esse desa o (https://folhadirigida.com.br/videos/estuda-e-trabalha-saiba-como-superar-esse-desa o)
. 5 passos para evitar a procrastinação (https://folhadirigida.com.br/videos/5-passos-para-evitar-a-procrastinacao)

Prazo de inscrição do concurso abrirá em maio
Como de praxe em concursos mineiros, o prazo de inscrição abrirá somente daqui a dois meses. Os interessados poderão se candidatar de 23 de maio a 23 e junho,
pela internet.
Para se inscrever, será preciso acessar o site da Fundep, a organizadora da seleção (https://www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/default.aspx), e preencher o
formulário com os principais dados para cadastro.
No entanto, para con rmar a participação, os concorrentes deverão quitar a taxa de R$150. O valor deverá ser pago por meio de boleto bancário, até 24 de junho, em
quaquer agência.
Candidatos com limitação nanceira poderão solicitar a isenção do valor, de 23 a 29 de maio, pelo site da banca. É preciso comprovar a inscrição no programa CadÚnico
do Governo Federal.
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Contagem-MG realiza concurso para procurador municipal
(Foto: Divulgação)

Concurso PGM Contagem-MG terá três etapas
Os concorrentes ao concurso da Procuradoria Geral do Município de Contagem-MG serão avaliados por meio de três etapas de seleção. A primeira delas será a prova
objetiva, com caráter eliminatório e classi catório.
(https://a liados.grancursosonline.com.br/ideva liate.php?id=231&url=1462)
O exame objetivo será realizado em 11 de agosto e com cinco horas de duração. Serão cobradas 100 questões, cada uma com um ponto, sendo
distribuídas da seguinte forma:
15 de Direito Administrativo
15 de Direito Constitucional
15 de Direito Processual Civil
15 de Direito Tributário e Financeiro
10 de Legislação Especí ca
10 de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho
10 de Direito Civil
10 de Direito Urbanístico e Ambiental
Para ser aprovado, o candidato deve obter pelo menos 60% de aproveitamento na soma dos pontos e não zerar nenhuma disciplina. Os classi cados serão convocados
para a segunda etapa do concuso.
A segunda fase será composta pela prova discursiva, que será realizada em 6 de outubro, sendo composta pela prova discursiva. O exame será dividido em duas partes
Parte 1: será realizada uma peça jurídica, sobre as disciplinas de Direito Constitucional, Administrativo, Processual Civil e Tributário e Financeiro.
Parte 2: serão realizadas quatro questões, sendo uma sobre cada disciplina, como Direito Constitucional, Administrativo, Tributário e Precessual Civil e/ou Direito Civil.

⇒ E-book: 10 dicas para passar em concursos públicos (https://folhadirigida.com.br/preparacao/e-books/e-book-10-dicas-para-passar-em-concursos)
Para os aprovados em todas as etapas, haverá ainda uma prova de títulos, como terceira etapa, mas apenas classi catória. O concurso terá prazo de validade de dois
anos, contados a partir da homologação e podendo ser prorrogado por igual período.
Con ra o material de preparação da FOLHA DIRIGIDA e comece já os estudos para o concurso!
E-books (https://folhadirigida.com.br/preparacao/e-books)
Provas para download (https://folhadirigida.com.br/preparacao/provas-para-download)
Artigos sobre concursos (https://folhadirigida.com.br/preparacao/artigos-dirigidos)
Editais verticalizados (https://folhadirigida.com.br/preparacao/edital-verticalizado)
Vídeos com dicas (https://folhadirigida.com.br/videos)
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ASSINAR (https://folhadirigida.com.br/assinatura)
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