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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/2020 

 

 

EDITAL DE RETOMADA DO CONCURSO PÚBLICO  

REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2020, DE 09 DE MARÇO DE 2020 

 

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, 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 público a retomada do Concurso Público para provimento de vagas para o seu 

quadro de servidores, em atendimento às necessidades do Poder Legislativo Municipal, que serão regidas 

pelas Resoluções nº 651/2008, nº 710/2015, nº 712/2015, nº 748/2019 e nº 753/2020, bem como nas demais 

legislações pertinentes e normas estabelecidas Edital nº 01/2020, seus anexos e retificações e passa a ser 

realizado, a partir desta data, pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, 

mediante as normas e condições estabelecidas neste Edital. 

1. A partir desta data, todo o processo de execução deste Concurso Público com a realização das Provas 

Objetiva, Discursiva e Prática estará disponível no site www.ibade.org.br.   

1.1. Os atos deste Concurso Público executados anteriormente a esta data não são de responsabilidade do 

Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. 

2. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site 

www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: (21) 3674-9190 / 3527-0583 - Rio de Janeiro, (27) 4042-1793 – 

Espírito Santo, 0800 668 2175, ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br. 

3. Não haverá período de reabertura de inscrições ou pedido de isenção, continuarão no presente Certame 

os candidatos inscritos e com as condições definidas (cargo, isenção, PCD, Negro e atendimento especial) 

até a presente data. 

3.1. O candidato que, por causas transitórias ocorridas após o período de inscrição, necessitar de 

atendimento especial para realizar as provas ou aquele que não mais necessita do atendimento especial 

solcitado anteriormente deverá, até o último dia do cadastramento no site do Ibade, requerê-la por meio 

do e-mail: notificacao@ibade.org.br, enviando o laudo médico que ateste a condição especial ou 

declaração que afaste a necessidade. 

3.1.1. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação do 
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IBADE, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade. 

4. Os candidatos inscritos deverão cadastrar seus dados atualizados, login e senha em link disponível 

no site www.ibade.org.br até o último dia do prazo indicado no Cronograma Previsto deste Edital. 

4.1. A relação dos candidatos inscritos com os respectivos cargos encontra-se disponível no site 

www.ibade.org.br.  

4.2. Os cargos passam a constar com os seguintes Códigos:  

S01 - Auditor Interno / S02 - Contador / S03 - Procurador / M01 - Assistente Legislativo / M02 - 

Assessor Legislativo / M03 - Auxiliar de Coordenação Legislativa / M04 - Redator de Atas Legislativas /   

M05 - Técnico em Informática.  

4.3. O número da inscrição será ajustado suprimindo o seu início (2030) e permanecendo demais números, 

por exemplo: inscrição 203012345 passará a constar inscrição 12345. 

5. Fica reservado à Comissão do Concurso Público do da Câmara Municipal de Vila Velha/ES ou ao 

IBADE, o direito de exigir, a seu critério, a apresentação dos documentos originais para conferência.  

6. Outras normas poderão constar na convocação para as Provas. 

7. O ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

ANEXO III - CRONOGRAMA PREVISTO 

EVENTOS DATAS PREVISTAS 

Publicação do Edital de retomada do Concurso Público 21/05/2021 

Período para cadastramento no site do IBADE – www.ibade.org.br  26/05 a 24/06/2021 

Convocação para as Provas e divulgação dos locais de prova 03/08/2021 

Realização das Provas Objetivas/Discursivas – Peça Processual  15/08/2021 

Divulgação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas  16/08/2021 

Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação preliminar dos 
gabaritos das Provas Objetivas  

17/08 e 18/08/2021 

Divulgação da análise dos recursos e dos gabaritos definitivos das Provas 
Objetivas  

09/09/2021 

Divulgação do resultado preliminar das Provas Objetivas  14/09/2021 

Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação do resultado 
preliminar das Provas Objetivas e critérios de desempate  

15/09 e 16/09/2021 
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Decisão dos recursos interpostos acerca da divulgação do resultado preliminar 
das Provas Objetivas e critérios de desempate  

22/09/2021 

Resultado definitivo das Provas Objetivas  23/09/2021 

Convocação para a Prova Prática (Redator de Atas Legislativas) 

Divulgação da lista de candidatos ao cargo de Procurador que terão a Prova 
Discursiva – Peça Processual corrigida.  

23/09/2021 

Realização da Prova Prática de Redator de Atas Legislativas  03/10/2021 

Divulgação dos resultados preliminares da correção das Provas Discursivas – 
Peça Processual para Procurador e das Provas Práticas para Redator de Atas 
Legislativas  

13/10/2021 

Prazo para interposição de recursos acerca da divulgação do resultado 
preliminar da correção das Provas Discursivas – Peça Processual para 
Procurador e das Provas Práticas para Redator de Atas Legislativas  

14/10 e 15/10/2021 

Decisão dos recursos interpostos ao resultado preliminar da correção das Provas 
Discursivas – Peça Processual para Procurador e das Provas Práticas para 
Redator de Atas Legislativas  

27/10/2021 

Resultado definitivo das Provas Discursivas – Peça Processual para Procurador e 
Provas Práticas para Redator de Atas Legislativas  

27/10/2021 

Resultado definitivo do Concurso Público  04/11/2021 

*As datas poderão ser alteradas a critério do Ibade e da Câmara Municipal de Vila Velha/ES, sujeito às 

normativas sobre a calamidade pública e pandemia da Covid-19. 

 

8. Ficam mantidas demais normas constantes no Edital nº 01 de 09 de março de 2020 e respectivas 

retificações. 

 

Vila Velha, ES, 20 de Maio de 2021. 

 

BRUNO LORENZUTTI 

Presidente da Câmara Municipal  
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