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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
DO QUADRO DE PESSOAL DA SANEAGO 

 
PROVA PRÁTICA – ANALISTA JURÍDICO 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

PRÁTICA – Retificado pelo Edital Complementar n.6 
 

SUBITENS IMPORTANTES DO EDITAL 01/2017 

 
7.6.2. A Prova Prática terá caráter classificatório e eliminatório, terá duração de 4 (quatro) horas e será 

composta de 3 (três) questões, valendo 10 (dez) pontos cada uma, nas seguintes modalidades: parecer e 

peça jurídica, conforme o disposto no Quadro 5. 
7.6.3. Os pareceres e a peça jurídica versarão sobre os conteúdos de Direito Administrativo, Direito Civil 
e Processual Civil, Direito Constitucional, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho e Direito 
Ambiental, conforme Programa das Provas, constante do Anexo IV. 

 
Quadro 5 – Questões, valores das questões, pesos, valor total e pontuação mínima da Prova Prática para 

Analista Jurídico. 

Questões 
Valor da 

Questão 
Pesos 

Valor total da 

Prova  

Pontuação 

Mínima 

Parecer n. 1 10 2 

80 pontos 40 pontos Parecer n. 2 10 2 

Peça Jurídica 10 4 

 

7.6.4. Para o resultado dessa prova, cada parecer terá peso 2 e a peça jurídica peso 4. A Prova Prática valerá 

80 pontos e será eliminado do concurso o candidato que não atingir a pontuação mínima de 40 pontos. 

7.6.5.  A Prova Prática tem o objetivo de avaliar o conteúdo, conhecimento do tema, a capacidade de 

expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa e serão 

avaliadas conforme os seguintes critérios que constam do Quadro 6, a seguir. 
 

Quadro 6 – Critérios de correção da Prova Prática 

CRITÉRIOS                                                          PONTOS 

Conhecimento técnico do conteúdo.                                                5 

Clareza na exposição, consistência dos argumentos, coerência e coesão textuais.            3 

Uso adequado da Língua Portuguesa.                                               2 
 

7.6.6. O critério relativo ao “conhecimento técnico do conteúdo” tem o objetivo de avaliar o 

conteúdo/conhecimento do tema por meio da elaboração de pareceres de cunho jurídico e de uma peça 

jurídica. 

7.6.7.  O critério relativo à “clareza na exposição, consistência dos argumentos, coerência e coesão 

textuais” tem o objetivo de avaliar a capacidade de expressão na modalidade escrita. 

7.6.8. O critério relativo ao “uso adequado da Língua Portuguesa” tem o objetivo de avaliar o uso das 

normas do registro formal culto da língua portuguesa. Será computado o número de erros do candidato, 

considerando-se aspectos tais como: ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular e haverá o 

desconto de um décimo para cada erro.  

7.6.9.  O candidato deverá redigir os pareceres em, no máximo, 45 (quarenta e cinco) linhas e a peça 

jurídica em, no máximo, 90 (noventa) linhas das folhas de respostas definitivas. 

7.6.10. No dia de realização da Prova Prática será permitida a consulta à legislação seca, desde que os 

textos estejam desacompanhados de anotações, comentários e exposição de motivos, transcrições e 

orientações jurisprudenciais, súmulas ou resoluções dos tribunais, devendo os candidatos levar os textos de 
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consulta com as partes não permitidas já isoladas, por grampo ou fita adesiva, de modo a impedir sua 

utilização, sob pena de, em caso de uso desses materiais, ser eliminado do certame. 

7.6.10. No dia de realização da Prova Prática será permitida a consulta à legislação seca, desde que os 

textos estejam desacompanhados de anotações, comentários e transcrições; em caso de uso desses 

materiais, será o candidato eliminado do certame. 

7.6.11. O material de consulta pode apresentar grifos (sublinhados), marcas feitas com pincel/caneta “marca 

textos”, post-it (pequeno papel com adesivo em seu verso) desacompanhados de comentários, comparações, 

anotação, ou símbolos, que possam ser caracterizados como anotações não permitidas. Em resumo, é 

permitida a consulta de Legislação Seca, podendo o candidato levar seus Códigos (ou Vade Mecum), sem 

remissão doutrinária, jurisprudência, informativos dos tribunais ou quaisquer comentários, anotações, 

remissões ou similares ou folhas avulsas desde que atenda ao disposto no subitem 7.6.10 deste Edital. 

7.6.11. O material de consulta pode apresentar grifos (sublinhados), marcas feitas com pincel/caneta 

“marca textos”, post-it (pequeno papel com adesivo em seu verso) desacompanhados de comentários, 

comparações, anotação, ou símbolos, que possam ser caracterizados como anotações não permitidas. Em 

resumo, é permitida a consulta de Legislação Seca, podendo o candidato levar seus Códigos e/ou Vade 

Mecum, sem remissão doutrinária, jurisprudência ou quaisquer comentários, anotações, remissões não 

originais dos respectivos Códigos e/ou Vade Mecum ou similares, bem como folhas avulsas de legislação 

esparsa, desde que atenda ao disposto no subitem 7.6.10 do Edital. 

7.6.12. Todo material utilizado pelos candidatos, a título de consulta, será rigorosamente submetido  à 

inspeção, no início e durante a realização das provas, pelo aplicador de prova ou membro da Coordenação 

ou da Comissão de Concurso Público. 

7.6.13. É proibida a utilização, para consulta, de material em qualquer formato eletrônico. 

7.6.14. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de prova, bem como 

o comparecimento no horário determinado, não sendo enviada para o endereço do candidato 

correspondência individualizada. 

7.6.15. No local de prova, somente será permitido o ingresso do candidato que estiver portando o original 

de um dos documentos de identificação citados no subitem 6.1 do Edital, salvo os casos previstos nos 

itens 6.8 e 6.9 do Edital. 
7.6.16. Para realização da Prova Prática serão adotados os mesmos procedimentos e mecanismos de 
segurança da Prova Objetiva e da Prova Discursiva descritos no item 7.5.21  do  edital,  sendo  que  o 
candidato poderá sair do local de prova após decorridas 3 (três) horas de duração, podendo levar consigo o 
Caderno de Questões. 
7.6.17. A Prova Prática será anulada para o candidato que não devolver o caderno de respostas definitivo. 
7.6.18. O Boletim de Desempenho do candidato relativo à Prova Prática, com as notas obtidas em cada 

questão, poderá ser retirado, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico <www.cs.ufg.br>, na 

mesma data de divulgação do resultado preliminar desta prova. 

 


