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CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - ES 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2022, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 

 

RETIFICAÇÃO I, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022 

 

A Câmara Municipal de Itaguaçu, no Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município e de acordo com o art. 37, Inciso II, da Constituição Federal, torna pública a 

RETIFICAÇÃO I AO EDITAL Nº 01, de 27 de setembro de 2022, que rege o concurso público destinado ao 

provimento de vagas de seu quadro de servidores, nos termos a seguir.  

 

1. Ficam retificados a carga horária do cargo de Procurador Legislativo, bem como a Escolaridade/Pré-Requisitos e 

Remuneração (R$) dos cargos de Assistente Legislativo e Administrativo, Contador e Procurador Legislativo, 

contidos no quadro do subitem 2.1 do Edital nº 01/2022, de forma a fazer cumprir a Lei Municipal nº 1.861/2022 

e a Lei Orgânica do Município, nos termos a seguir: 

 

2.1 Os cargos, a escolaridade/pré-requisitos, a remuneração, a carga horária semanal e as vagas ofertadas e o cadastro 

de reserva são os estabelecidos a seguir: 
 

AC = Ampla Concorrência / PCDs = Pessoas com Deficiência / CR = Cadastro de Reserva 

Cargo 
Escolaridade / Pré-

Requisitos 

Jornada 
de 

Trabalho 

Remuneração 
(R$) 

Vagas 
AC 

Vagas 
PCDs* 

Total 
de 

Vagas 

CR 
AC 

CR 
PCDs* 

Total 
CR  

Assistente 
Legislativo e 
Administrativo 

Certificado, devidamente 
registrado, de conclusão do 
ensino médio, ou histórico 
escolar, expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo órgão 
competente. 

40 h/s R$ 1.212,00 1 - - 2 - 2 

Auditor Interno 

Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de 
nível superior em Direito OU 
Administração OU Ciências 
Contábeis (bacharelado), 

fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida 
pelo MEC, acrescido de 
registro nos respectivos 
órgãos de classe e de 02 
(dois) anos de experiência 
profissional na área de 
atuação. 

40 h/s R$ 2.580,00 1 - - 2 - 2 

Contador 

Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de 
curso de nível superior em 
Contabilidade, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
MEC, acrescido de registro 
no respectivo órgão de 
classe e de 02 (dois) anos 
de experiência profissional 
na área de atuação. 

40 h/s R$ 2.337,77 1 - - 2 - 2 

Procurador 
Legislativo 

Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de 
nível superior em Direito 
(bacharelado), fornecido 

20 h/s R$ 1.579,31 1 - - 2 - 2 
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Cargo 
Escolaridade / Pré-

Requisitos 

Jornada 
de 

Trabalho 

Remuneração 
(R$) 

Vagas 
AC 

Vagas 
PCDs* 

Total 
de 

Vagas 

CR 
AC 

CR 
PCDs* 

Total 
CR  

por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo 
MEC, acrescido de registro 
na Ordem dos Advogados 
do Brasil e de 02 (dois) anos 

de experiência profissional 
na área de atuação. 

TOTAL DE VAGAS / TOTAL CADASTRO DE RESERVA 4 0 0 8 0 8 

 

2. Fica retificado o subitem 4.3.3 do Edital nº 01/2022, que trata do nome do beneficiário do boleto bancário 

emitido para fins de pagamento da taxa de inscrição, nos termos a seguir: 

 

4.3.3. Antes de concluir a transação de pagamento mediante boleto bancário, o candidato deverá conferir se o 

nome do beneficiário é a Prefeitura Municipal de Itaguaçu. 

 

3. Os candidatos inscritos até a data de publicação desta Retificação I, que desejarem requerer a devolução do 

valor pago a título de taxa de inscrição, deverão formalizá-la no período de 15 a 21 de outubro de 2022, 

junto à Central de Atendimento do Instituto Access, por meio do e-mail contato@access.org.br, informando 

nome completo, CPF, cargo para o qual se inscreveu, nº de inscrição, dados bancários e/ou PIX, e anexando o 

respectivo comprovante de pagamento. Os valores serão devolvidos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 

após a data de encerramento do prazo para requerimento, supracitado, e o candidato terá sua inscrição 

cancelada junto ao Concurso. 

 

3.1. O candidato deve formalizar seu requerimento no período prescritível previsto no item 3 acima, sob pena 

de não ter seu pedido de devolução de taxa de inscrição atendido.   

 

4. Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Itaguaçu - ES, 13 de outubro de 2022. 


