
 

RETIFICAÇÃO Nº 001 AO EDITAL  Nº 02 DE ABERTURA CONCURSO PÚBLICO 

DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE GOIÁS 

 

 SEBASTIÃO LÁZARO PEREIRA, Reitor da Universidade de Rio Verde, 

Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 

37, inciso II, da Constituição Federal, resolve tornar pública a presente retificação do 

Edital  nº 02/2016, nos termos da legislação pertinente: 

-Quadro nº II que se refere aos Cargos e Especificações das Vagas;  

-Itens nº 3.2.1/4.1/4.7/4.8/5.4/6.1.2/6.6/7.2.2/8.12/9.8/9.11.1/12.4; 

-Anexo VII no que se refere ao Conteúdo Programático  de Conhecimentos 

Específicos da Disciplina de Direito Processual Civil para os Cargos de Procurador 

e Defensor Jurídico. 

-Anexo XI que se refere ao Cronograma Geral 

 

ONDE SE LÊ: 

QUADRO II: CARGOS E ESPECIFICAÇÃO DE VAGAS 

  

 CARGO 

 

ESCOLARIDADE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

TOTAL VAGAS 

CONCORRÊNCIA 

AMPLA 

VAGAS –

PESSOAS 

PORTADORAS 

DE 

DEFICIÊNCIA 

CADASTRO 

DE 

RESERVA 

TOTAL 

DE 

VAGAS 

 

VENCIMENTOS 

R$ 

Auxiliar 

Administrativo  

Ensino Médio 

Completo 

40 horas 45 05 0 50 1.119,88 

 

Técnico de 

Laboratório/Ciência 

Ensino Médio 

Profissionalizante 

na Área 

Específica ou 

Ensino Médio 

Completo e 

Curso Técnico na 

Mesma Área 

 

 

40 horas 

 

 

11 

 

 

01 

 

 

 

 

0 

 

 

12 

 

 

1.119,88 



Técnico de 

Laboratório/ 

Engenharia 

Civil 

Ensino Médio 

Profissionalizante 

na Área 

Específica ou 

Ensino Médio 

Completo e 

Curso Técnico na 

Mesma Área 

 

 

40 horas 

 

 

02 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

02 

 

 

1.119,88 

Técnico de 

Laboratório/ 

Engenharia 

Mecânica 

Ensino Médio 

Profissionalizante 

na Área 

Específica ou 

Ensino Médio 

Completo e 

Curso Técnico na 

Mesma Área 

 

 

40 horas 

 

 

01 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

01 

 

 

1.119,88 

 

Procurador 

Ensino Superior 

Completo em 

Direito + 

inscrição na OAB 

 

30 horas 

 

05 

 

01 

 

0 

 

06 

 

4.702,58 

 

Defensor Jurídico 

Ensino Superior 

Completo em 

Direito + 

inscrição na OAB 

 

20 horas 

 

02 

 

0 

 

02 

 

04 

 

2.016,00 

 

LEIA-SE: 

QUADRO II: CARGOS E ESPECIFICAÇÃO DE VAGAS 

  

 CARGO 

 

ESCOLARIDADE 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

TOTAL VAGAS 

CONCORRÊNCIA 

AMPLA 

VAGAS –

PESSOAS 

PORTADORAS 

DE 

DEFICIÊNCIA 

CADASTRO 

DE 

RESERVA 

TOTAL 

DE 

VAGAS 

 

VENCIMENTOS 

R$ 

Auxiliar 

Administrativo  

Ensino Médio 

Completo 

40 horas 45 05 100 150 1.119,88 

 

Técnico de 

Laboratório/Ciência 

Ensino Médio 

Profissionalizante 

na Área 

Específica ou 

Ensino Médio 

Completo e 

Curso Técnico na 

Mesma Área 

 

 

40 horas 

 

 

11 

 

 

01 

 

 

 

 

24 

 

 

48 

 

 

1.119,88 



Técnico de 

Laboratório/ 

Engenharia 

Civil 

Ensino Médio 

Profissionalizante 

na Área 

Específica ou 

Ensino Médio 

Completo e 

Curso Técnico na 

Mesma Área 

 

 

40 horas 

 

 

02 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

06 

 

 

1.119,88 

Técnico de 

Laboratório/ 

Engenharia 

Mecânica 

Ensino Médio 

Profissionalizante 

na Área 

Específica ou 

Ensino Médio 

Completo e 

Curso Técnico na 

Mesma Área 

 

 

40 horas 

 

 

01 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

03 

 

 

1.119,88 

 

Procurador 

Ensino Superior 

Completo em 

Direito + 

inscrição na OAB 

 

30 horas 

 

05 

 

01 

 

12 

 

18 

 

4.702,58 

 

Defensor Jurídico 

Ensino Superior 

Completo em 

Direito + 

inscrição na OAB 

 

20 horas 

 

02 

 

0 

 

04 

 

06 

 

2.016,00 

 

ONDE SE LÊ: 

3.2.1 As inscrições para este Concurso Público serão realizadas exclusivamente pela 

internet, no endereço eletrônico da Universidade de Rio Verde, www.unirv.edu.br, no 

período compreendido entre 08h00 do dia 30/04/2016 até 23h59 do dia 09/05/2016, 

considerando-se como horário oficial o de Brasília/DF. Com pagamento e/ou 

reimpressão do boleto bancário a serem realizados até o dia 10/05/2016. 

 

LEIA-SE: 

3.2.1.As inscrições para este Concurso Público serão realizadas exclusivamente pela 

internet, no endereço eletrônico da Universidade de Rio Verde, www.unirv.edu.br, no 

período compreendido entre 08h00 do dia 30/04/2016 até 23h59 do dia 19/05/2016, 

considerando-se como horário oficial o de Brasília/DF. Com pagamento e/ou 

reimpressão do boleto bancário a serem realizados até o dia 20/05/2016. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

4.1,A isenção do pagamento do valor de inscrição deve ser requerida no período 

compreendido entre 02 a 03 de maio de 2016, mediante formulário disponível no 

http://www.unirv.edu.br/
http://www.unirv.edu.br/


endereço eletrônico da Universidade de Rio Verde – www.unirv.edu.br, Anexo V 

deste Edital, devidamente preenchido e entregue pessoalmente, pelo candidato ou por 

terceiro, no Protocolo Geral da Universidade de Rio Verde, Campus Universitário 

“Fazenda Fontes do Saber”, Setor Universitário, Cx. Postal 104, Rio Verde – GO, CEP 

75901-970, ou via SEDEX, com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências 

dos Correios, com custo por conta do candidato, endereçado à Universidade de Rio 

Verde, Campus Universitário “Fazenda Fontes do Saber”, Setor Universitário, Cx. 

Postal 104, Rio Verde – GO, CEP 75901-970. 

 

 

LEIA-SE: 

 

4.1,A isenção do pagamento do valor de inscrição deve ser requerida no período 

compreendido entre 02 a 06 de maio de 2016, mediante formulário disponível no 

endereço eletrônico da Universidade de Rio Verde – www.unirv.edu.br, Anexo V deste 

Edital, devidamente preenchido e entregue pessoalmente, pelo candidato ou por 

terceiro, no Protocolo Geral da Universidade de Rio Verde, Campus Universitário 

“Fazenda Fontes do Saber”, Setor Universitário, Cx. Postal 104, Rio Verde – GO, CEP 

75901-970, ou via SEDEX, com AR (Aviso de Recebimento), postado nas Agências 

dos Correios, com custo por conta do candidato, endereçado à Universidade de Rio 

Verde, Campus Universitário “Fazenda Fontes do Saber”, Setor Universitário, Cx. 

Postal 104, Rio Verde – GO, CEP 75901-970. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

4.7.O resultado preliminar das solicitações de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição será divulgado no endereço eletrônico da Universidade de Rio Verde – 

www.unirv.edu.br, na data provável de  05 de maio de 2016. O candidato que tiver 

indeferido o seu pedido poderá interpor recurso até o dia 06 de maio de 2016, que 

deverá ser preenchido e entregue pessoalmente, pelo candidato ou terceiro no Protocolo 

Geral da Universidade de Rio Verde e o resultado do seu recurso será publicado no dia 

07 de maio de 2016. 

 

LEIA-SE: 

 

4.7.O resultado preliminar das solicitações de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição será divulgado no endereço eletrônico da Universidade de Rio Verde – 

www.unirv.edu.br, na data provável de  10 de maio de 2016. O candidato que tiver 

indeferido o seu pedido poderá interpor recurso no período de 11 a 13 de maio de 2016, 

que deverá ser preenchido e entregue pessoalmente, pelo candidato ou terceiro no 

Protocolo Geral da Universidade de Rio Verde e o resultado do seu recurso será 

publicado no dia 17 de maio de 2016. 

 

ONDE SE LÊ: 

http://www.unirv.edu.br/
http://www.unirv.edu.br/
http://www.unirv.edu.br/
http://www.unirv.edu.br/


 

4.8.O candidato cuja solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição for 

indeferida, mesmo após interposição de recurso, nos termos do item 12, deverá efetuar 

sua inscrição no concurso até 09 de maio de 2016. Caso assim não proceda, será 

automaticamente excluído do concurso. 

 

LEIA-SE: 

 

4.8.O candidato cuja solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição for 

indeferida, mesmo após interposição de recurso, nos termos do item 12, deverá efetuar 

sua inscrição no concurso até 19 de maio de 2016. Caso assim não proceda, será 

automaticamente excluído do concurso. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

5.4.O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico 

de Inscrição, além de observar o descrito no subitem 5.6. e seguintes referentes a Laudo 

Médico, deverá informar se possui deficiência, selecionar o tipo da deficiência e 

manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, 

conforme o formulário disponível no Anexo II – Modelo de Declaração para Pessoas 

com Necessidades Especiais, que deverá ser encaminhado juntamente com o Laudo 

Médico (conforme modelo constante do Anexo IV), pessoalmente, pelo candidato ou 

por terceiro, no Protocolo Geral da Universidade de Rio Verde, ou postado via Sedex, 

até o dia 10 de maio de 2016 

 

LEIA-SE: 

 

5.4.O candidato com deficiência, durante o preenchimento do Requerimento Eletrônico 

de Inscrição, além de observar o descrito no subitem 5.6. e seguintes referentes a Laudo 

Médico, deverá informar se possui deficiência, selecionar o tipo da deficiência e 

manifestar interesse em concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, 

conforme o formulário disponível no Anexo II – Modelo de Declaração para Pessoas 

com Necessidades Especiais, que deverá ser encaminhado juntamente com o Laudo 

Médico (conforme modelo constante do Anexo IV), pessoalmente, pelo candidato ou 

por terceiro, no Protocolo Geral da Universidade de Rio Verde, ou postado via Sedex, 

até o dia 20 de maio de 2016 

 

ONDE SE LÊ: 

 

6.1.2 O candidato que necessitar de atendimento especial para realização das provas 

deverá indicar, no ato da inscrição, essa necessidade e, ainda, solicitar as condições 

necessárias em formulário disponibilizado no Anexo III (Requerimento de Atendimento 

Especial para realização de provas), até o dia 10 de maio de 2016, que deverá ser 

entregue pessoalmente, pelo candidato ou por terceiro, no Protocolo Geral da 



Universidade de Rio Verde ou via Sedex, com referência no envelope “Condições 

Especiais”, juntamente com a cópia do comprovante de inscrição, com o laudo médico 

original ou cópia autenticada, que justifique o atendimento especial solicitado, e uma 

cópia legível do documento de identidade, no seguinte endereço: 

 

Universidade de Rio Verde – UniRV 

Concurso Público Edital 02/2016 

Campus Universitário “Fazenda Fontes do Saber” 

Setor Universitário 

Cx. Postal 104 Rio Verde – Goiás CEP 75901-970. 

 

 

LEIA-SE: 

 

6.1.2 O candidato que necessitar de atendimento especial para realização das provas 

deverá indicar, no ato da inscrição, essa necessidade e, ainda, solicitar as 

condições necessárias em formulário disponibilizado no Anexo III 

(Requerimento de Atendimento Especial para realização de provas), até o dia 20 

de maio de 2016, que deverá ser entregue pessoalmente, pelo candidato ou por 

terceiro, no Protocolo Geral da Universidade de Rio Verde ou via Sedex, com 

referência no envelope “Condições Especiais”, juntamente com a cópia do 

comprovante de inscrição, com o laudo médico original ou cópia autenticada, 

que justifique o atendimento especial solicitado, e uma cópia legível do 

documento de identidade, no seguinte endereço: 

 

Universidade de Rio Verde – UniRV 

Concurso Público Edital 02/2016 

Campus Universitário “Fazenda Fontes do Saber” 

Setor Universitário 

Cx. Postal 104 Rio Verde – Goiás CEP 75901-970. 

 

ONDE SE LÊ: 

6.6 A Comissão Organizadora do Concurso- UniRV divulgará até o dia 16 de maio de 

2016, no site da Universidade de Rio Verde – www.unirv.edu.br, a relação dos 

candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de encaminhamento à 

Junta Médica. 

LEIA-SE: 

6.6 A Comissão Organizadora do Concurso- UniRV divulgará até o dia 25 de maio de 

2016, no site da Universidade de Rio Verde – www.unirv.edu.br, a relação dos 

candidatos que apresentaram a documentação exigida para fins de encaminhamento à 

Junta Médica. 

http://www.unirv.edu.br/
http://www.unirv.edu.br/


 

ONDE SE LÊ: 

7.2.2 O local, a sala e o horário de realização serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.unirv.edu.br, entre os dias 27 de maio a 01 de junho de 2016. 

LEIA-SE: 

7.2.2 O local, a sala e o horário de realização serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.unirv.edu.br, entre os dias 31 de maio a 02 de junho de 2016. 

 

ONDE SE LÊ: 

8.12 Os gabaritos preliminares das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão 

publicados no endereço eletrônico da Universidade de Rio Verde, www.unirv.edu.br, na 

data provável de 04 de junho de 2016, após as 18 horas. O prazo final para recurso 

contra o gabarito da prova objetiva será 06 de junho de 2016, e o candidato que 

desejar interpor recurso, deverá fazê-lo pessoalmente, pelo candidato ou terceiro, 

exclusivamente no Protocolo Geral da Universidade de Rio Verde, nos termos 

estabelecido no item 12 deste Edital. 

 

LEIA-SE: 

 

8.12 Os gabaritos preliminares das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão 

publicados no endereço eletrônico da Universidade de Rio Verde, www.unirv.edu.br, na 

data provável de 04 de junho de 2016, após as 18 horas. O prazo para recurso contra o 

gabarito da prova objetiva será 06 de junho de 2016, e o candidato que desejar interpor 

recurso, deverá fazê-lo pessoalmente, pelo candidato ou terceiro, exclusivamente no 

Protocolo Geral da Universidade de Rio Verde, nos termos estabelecido no item 12 

deste Edital. 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

9.8  Não será permitido, na prova discursiva, o uso de qualquer material de consulta. 

 

LEIA-SE: 

9.8  Será permitida, na prova discursiva, a consulta à legislação “seca”, não comentada 

ou anotada. 

9.8.1 É vedada a utilização de quaisquer tipos de obras, manuais, apostilas, cadernos, 

revistas, resumos que contenham comentários, formulários, modelos, anotações ou 

questões.  

http://www.unirv.edu.br/
http://www.unirv.edu.br/
http://www.unirv.edu.br/
http://www.unirv.edu.br/


9.8.2 No material permitido no item 9.8 será autorizada apenas a simples utilização de 

marca texto, traço, separação de códigos por clipes e/ou por cores, providenciada pelo 

próprio examinando, sem nenhum tipo de anotação manuscrita ou impressa nos recursos 

utilizados para fazer a separação e a utilização de separadores de códigos fabricados por 

editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, desde que com impressão que 

contenha simples remissão a ramos do Direito ou a Leis. 

 9.8.3 Os materiais que possuírem conteúdo proibido não poderão ser utilizados durante 

a prova discursiva, sendo assegurada ao fiscal a autonomia de requisitar os materiais de 

consulta para nova vistoria minuciosa durante todo o tempo de realização da prova. 

ONDE SE LÊ: 

9.11.1 As chaves de resposta das Provas Discursivas serão publicados no endereço 

eletrônico da Universidade de Rio Verde, www.unirv.edu.br, na data provável de 05 de 

junho de 2016, após as 18 horas. O prazo final para recurso contra as chaves de  

resposta será 07 de junho de 2016. O resultado (notas) das Provas Discursivas será 

publicado no dia 09 de junho de 2016. 

LEIA-SE: 

9.11.1 As chaves de resposta das Provas Discursivas serão publicados no endereço 

eletrônico da Universidade de Rio Verde, www.unirv.edu.br, na data provável de 05 de 

junho de 2016, após as 18 horas. O período de  recurso contra as chaves de  resposta 

será nos dias 06 e 07 de junho de 2016. O resultado (notas) das Provas Discursivas 

será publicado no dia 09 de junho de 2016. 

 

ONDE SE LÊ: 

12.4 Todos os recursos devem ser protocolados no Protocolo Geral de Atendimento da 

UniRV – Universidade de Rio Verde, Bloco I, Prédio Administrativo, Campus 

Universitário “Fazenda Fontes do Saber”, Rio Verde – GO. 

LEIA-SE: 

12.4 Todos os recursos devem ser protocolados no Protocolo Geral de Atendimento da 

UniRV – Universidade de Rio Verde, Bloco I, Prédio Administrativo, Campus 

Universitário “Fazenda Fontes do Saber”, Rio Verde – GO, no horário compreendido 

das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. 

 

 Retificar o Anexo VII, exclusivamente no que se refere aos Conhecimentos 

Específicos dos Cargos de Procurador e Defensor Jurídico, para fins de adequar o 

conteúdo da disciplina de Direito Processual Civil à Lei 13.105/2015 (Código de 

Processo Civil), mantendo-se inalterados os demais conteúdos constantes do 

http://www.unirv.edu.br/
http://www.unirv.edu.br/


Anexo VII do Edital. 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO VII 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

NÍVEL: ENSINO MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS CONTEÚDOS 

PROCURADOR CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1. Jurisdição 

e ação: conceito, natureza e características; das 

condições da ação; 2. Partes e procuradores: 

capacidade processual e postulatória; deveres e 

substituição das partes e procuradores; 3. 

Litisconsórcio e assistência; 4. Intervenção de 

terceiros: oposição, denunciação a lide e 

chamamento ao processo; 5. Ministério Público; 6. 

Competência: em razão do valor e da matéria; 

competência funcional e territorial; modificações 

de competência e declaração de incompetência; 7. 

O juiz; 8. Atos processuais: forma dos atos; 

prazos; comunicação dos atos; nulidades; 9. 

Formação, suspensão e extinção do processo; 10. 

Processo e procedimento. 11. Petição inicial; 

requisitos, pedido e indeferimento; 12. Tutelas 

provisórias: tutela de urgência e de evidência; 13. 

Resposta do réu: contestação e reconvenção; 14. 

Revelia; 15. Julgamento conforme o estado do 

processo; 16. Provas: ônus da prova; depoimento 

pessoal; confissão; provas documental e 

testemunhal; 17. Audiência; 18. Sentença e coisa 

julgada; 19. Liquidação e cumprimento da 

sentença; 20. Recursos: disposições gerais; 21. 

Processo de execução: execução em geral; diversas 

espécies de execução – execução para entrega de 

coisa, execução das obrigações de fazer e de não 

fazer; 22. Procedimentos especiais; 23. Súmulas 

dos Tribunais Superiores; 24. Lei da Organização 

Judiciária do Estado de Goiás; 25. Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

DEFENSOR JURÍDICO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1. Jurisdição 

e ação: conceito, natureza e características; das 

condições da ação; 2. Partes e procuradores: 

capacidade processual e postulatória; deveres e 

substituição das partes e procuradores; 3. 

Litisconsórcio e assistência; 4. Intervenção de 



terceiros: oposição, denunciação a lide e 

chamamento ao processo; 5. Ministério Público; 6. 

Competência: em razão do valor e da matéria; 

competência funcional e territorial; modificações 

de competência e declaração de incompetência; 7. 

O juiz; 8. Atos processuais: forma dos atos; 

prazos; comunicação dos atos; nulidades; 9. 

Formação, suspensão e extinção do processo; 10. 

Processo e procedimento. 11. Petição inicial; 

requisitos, pedido e indeferimento; 12. Tutelas 

provisórias: tutela de urgência e de evidência; 13. 

Resposta do réu: contestação e reconvenção; 14. 

Revelia; 15. Julgamento conforme o estado do 

processo; 16. Provas: ônus da prova; depoimento 

pessoal; confissão; provas documental e 

testemunhal; 17. Audiência; 18. Sentença e coisa 

julgada; 19. Liquidação e cumprimento da 

sentença; 20. Recursos: disposições gerais; 21. 

Processo de execução: execução em geral; diversas 

espécies de execução – execução para entrega de 

coisa, execução das obrigações de fazer e de não 

fazer; 22. Procedimentos especiais; 23. Súmulas 

dos Tribunais Superiores; 24. Lei da Organização 

Judiciária do Estado de Goiás; 25. Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

 

LEIA-SE: 

ANEXO VII 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

NÍVEL: ENSINO MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS CONTEÚDOS 

PROCURADOR CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1. Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015). 2.Jurisdição e 

ação: conceito, natureza e características; das 

condições da ação/pressupostos processuais; 3. 

Partes e procuradores: capacidade processual e 

postulatória; deveres e sucessão das partes e 

procuradores; 4. Litisconsórcio; 5. Intervenção de 

terceiros: assistência, denunciação a lide, 

chamamento ao processo, amicus curiae e do 

incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica. 5.1. Embargos de terceiro, oposição e 



habilitação. 6. Ministério Público; advocacia 

pública e defensoria pública; 7. Competência: 

disposições gerais, modificações de competência e 

incompetência; cooperação nacional. 8. O juiz; 9. 

Atos processuais: forma, tempo e lugar; 

comunicação dos atos; nulidades; 10. Formação, 

suspensão e extinção do processo; 11. Processo e 

procedimento. 12. Petição inicial; requisitos, 

pedido, indeferimento e improcedência liminar do 

pedido; 13. Tutelas provisórias: tutela de urgência 

e de evidência; 14. Resposta do réu: contestação e 

reconvenção; 15. Revelia; 16. Julgamento 

conforme o estado do processo: extinção parcial, 

julgamento antecipado do mérito, julgamento 

antecipado parcial do mérito. 17. Provas: ônus da 

prova; produção antecipada da prova, depoimento 

pessoal, ata notarial, confissão, exibição de 

documento ou coisa, prova documental, prova 

testemunhal, prova pericial e inspeção judicial; 18. 

Audiência; 19. Sentença e coisa julgada; 20. 

Liquidação e cumprimento da sentença; 21. 

Recursos: teoria geral; disposições gerais; 

apelação; agravo de instrumento; agravo interno, 

embargos de declaração; recursos para o Supremo 

Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de 

Justiça. 22. Processo de execução: execução em 

geral; diversas espécies de execução – execução 

para entrega de coisa, execução das obrigações de 

fazer e de não fazer, obrigação por quantia certa, 

execução contra a Fazenda Pública, execução de 

alimentos. 22.1. Embargos à execução, suspensão 

e extinção da execução. 23. Procedimentos 

especiais; 24. Súmulas dos Tribunais Superiores; 

25. Lei da Organização Judiciária do Estado de 

Goiás; 26. Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás. 

 

DEFENSOR JURÍDICO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1. Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015). 2.Jurisdição e 

ação: conceito, natureza e características; das 

condições da ação/pressupostos processuais; 3. 

Partes e procuradores: capacidade processual e 

postulatória; deveres e sucessão das partes e 

procuradores; 4. Litisconsórcio; 5. Intervenção de 

terceiros: assistência, denunciação a lide, 

chamamento ao processo, amicus curiae e do 

incidente de desconsideração da personalidade 



jurídica. 5.1. Embargos de terceiro, oposição e 

habilitação. 6. Ministério Público; advocacia 

pública e defensoria pública; 7. Competência: 

disposições gerais, modificações de competência e 

incompetência; cooperação nacional. 8. O juiz; 9. 

Atos processuais: forma, tempo e lugar; 

comunicação dos atos; nulidades; 10. Formação, 

suspensão e extinção do processo; 11. Processo e 

procedimento. 12. Petição inicial; requisitos, 

pedido, indeferimento e improcedência liminar do 

pedido; 13. Tutelas provisórias: tutela de urgência 

e de evidência; 14. Resposta do réu: contestação e 

reconvenção; 15. Revelia; 16. Julgamento 

conforme o estado do processo: extinção parcial, 

julgamento antecipado do mérito, julgamento 

antecipado parcial do mérito. 17. Provas: ônus da 

prova; produção antecipada da prova, depoimento 

pessoal, ata notarial, confissão, exibição de 

documento ou coisa, prova documental, prova 

testemunhal, prova pericial e inspeção judicial; 18. 

Audiência; 19. Sentença e coisa julgada; 20. 

Liquidação e cumprimento da sentença; 21. 

Recursos: teoria geral; disposições gerais; 

apelação; agravo de instrumento; agravo interno, 

embargos de declaração; recursos para o Supremo 

Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de 

Justiça. 22. Processo de execução: execução em 

geral; diversas espécies de execução – execução 

para entrega de coisa, execução das obrigações de 

fazer e de não fazer, obrigação por quantia certa, 

execução contra a Fazenda Pública, execução de 

alimentos. 22.1. Embargos à execução, suspensão 

e extinção da execução. 23. Procedimentos 

especiais; 24. Súmulas dos Tribunais Superiores; 

25. Lei da Organização Judiciária do Estado de 

Goiás; 26. Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás. 

 

 

 

 



  Retificar o Anexo XI do Edital – Cronograma Geral. 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO XI 
 

CRONOGRAMA GERAL 
 

CONCURSO PÚBLICO DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE/GO  

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

ATIVIDADES Data 

Publicação do Edital 

 

31/03/2016 

Período de inscrições 

 

30/04 a 09/05/2016 

Solicitação de isenção do valor da inscrição  

 

02/05 a 03/05/2016 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas (data provável) 

 

05/05/2016 

Prazo final para recurso contra o indeferimento da isenção 

 

06/05/2016 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 

 

07/05/2016 

Último dia para pagamento ou reimpressão do boleto bancário 

 

10/05/2016 

Último dia para requerer condição especial e para enviar os documentos 

referentes à solicitação de atendimento especial 

 

10/05/2016 

Divulgação da junta médica  16/05/2016 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 

 

19/05/2016 

Prazo final para recurso do indeferimento da inscrição 20/05/2016 

Divulgação do resultado dos recursos acerca do indeferimento da inscrição 24/05/2016 

Resultado da solicitação de necessidade de atendimento especial 26/05/2016 

Divulgação dos locais e horários das Provas Objetivas 

 

27/05 a 01/06/2016 

Realização das Provas Objetivas 

 

04/06/2016 

Divulgação do gabarito preliminar das Provas Objetivas 

 

04/06/2016  

após as 18h 

Realização das Provas Discursivas (Prático Profissionais) 05/06/2016 

Divulgação das chaves de resposta das Provas Discursivas 05/06/2016  

após  as 18h 

Prazo final para recursos contra o gabarito preliminar das Provas Objetivas 

 

06/06/2016 

Prazo final para recursos contra as chaves de resposta das Provas 

Discursivas 

 

07/06/2016 

Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito preliminar e 

publicação dos gabaritos oficiais da Provas Objetivas  

 

08/06/2016 

Divulgação das respostas aos recursos contra as chaves de resposta das 

Provas Discursivas e publicação do resultado (notas) das Provas 

09/06/2016 



Dissertativas  

 

 

Prazo para recursos do resultado (notas) das Provas Discursivas 

 

09/06 a 11/06/2016 

Divulgação do resultado final das Provas Discursivas 12/06/2016 

Data para entrega dos documentos para comprovação de títulos (Data da 

realização da Prova de Títulos)  

 

14/06/2016 

Divulgação do resultado da Prova de Títulos 16/06/2016 

Prazo para recursos contra o resultado da Prova de Títulos 16/06 a 18/06/2016 

Divulgação das respostas do resultado dos recursos da Prova de Títulos  

 

20/06/2016 

Divulgação do resultado preliminar  20/06/2016 

Divulgação do resultado final (data provável) 22/06/2016 

Homologação do resultado final (data provável) 24/06/2016 

 

LEIA-SE: 

ANEXO XI 
 

CRONOGRAMA GERAL 

 

 

CONCURSO PÚBLICO DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE/GO  

CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

ATIVIDADES Data 

Publicação do Edital 

 

31/03/2016 

Período de inscrições 

 

30/04 a 19/05/2016 

Solicitação de isenção do valor da inscrição  

 

02/05 a 06/05/2016 

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas (data provável) 

 

10/05/2016 

Período final  de Interposição para recurso contra o indeferimento da 

isenção 

 

11 a 13/05/2016 

Horário: das 7 às 11 

e das 13 às 17 horas 

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 

 

17/05/2016 

Último dia para pagamento ou reimpressão do boleto bancário 

 

20/05/2016 

Último dia para requerer condição especial e para enviar os documentos 

referentes à solicitação de atendimento especial 

 

20/05/2016 

Horário: das 7 as 11 

e das 13 as 17 horas 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 

 

24/05/2016 

Divulgação da junta médica  25/05/2016 

Prazo para recurso do indeferimento da inscrição 25 e 27/05/2016 

Horário: das 7 às 11 

e das 13 às 17 horas 

Resultado da solicitação de necessidade de atendimento especial 27/05/2016 



Divulgação do resultado dos recursos acerca do indeferimento da inscrição 31/05/2016 

Divulgação dos locais e horários das Provas Objetivas 

 

31/05 a 02/06/2016 

Realização das Provas Objetivas 

 

04/06/2016 

Divulgação do gabarito preliminar das Provas Objetivas 

 

04/06/2016  

após as 18h 

Realização das Provas Discursivas (Prático Profissionais) 05/06/2016 

Divulgação das chaves de resposta das Provas Discursivas 05/06/2016  

após  as 18h 

Prazo para recursos contra o gabarito preliminar das Provas Objetivas 

 

06/06/2016 

Horário: das 7 às 11 

e das 13 às 17 horas 

Período de recursos contra as chaves de resposta das Provas Discursivas 

 

06 e 07/06/2016 

Horário: das 7 às 11 

e das 13 às 17 horas 

Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito preliminar e 

publicação dos gabaritos oficiais da Provas Objetivas  

 

08/06/2016 

Divulgação das respostas aos recursos contra as chaves de resposta das 

Provas Discursivas e publicação do resultado (notas) das Provas 

Dissertativas  

 

 

09/06/2016 

Período para recursos do resultado (notas) das Provas Discursivas 

 

09/06 a 11/06/2016 

Horário: das 7 as 11 

e das 13 às 17 horas 

Divulgação do resultado final das Provas Discursivas 12/06/2016 

Data para entrega dos documentos para comprovação de títulos (Data da 

realização da Prova de Títulos)  

 

14/06/2016 

Horário: das 8 às 11 

e das 14 às 17 horas 

Divulgação do resultado da Prova de Títulos 16/06/2016 

Período para recursos contra o resultado da Prova de Títulos 16/06 a 18/06/2016 

Horário: das 7 às 11 

e das 13 às 17 horas 

Divulgação das respostas do resultado dos recursos da Prova de Títulos  

 

20/06/2016 

Divulgação do resultado preliminar  20/06/2016 

Divulgação do resultado final (data provável) 22/06/2016 

Homologação do resultado final (data provável) 24/06/2016 

 

 

 

Rio Verde-GO, 29 de abril de 2016. 

 

Prof. Dr. Sebastião Lázaro Pereira 

Reitor da Universidade de Rio Verde  

Decreto Municipal 002/2013 


