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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL 003/2018 DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2018.
(EDITAL DE RETIFICAÇÃO)

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN PARA
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR
PRAZO DETERMINADO.
O Município de Jardim do Seridó/RN, inscrito no CNPJ sob o nº
08.086.662/0001-38 , com sede na Praça Manoel Paulino dos Santos
Filho, nº 228, Centro, no Município de mesma denominação, por meio
de sua Comissão de Processo Seletivo Simplificado - CPSS, designada
pela Portaria Municipal nº 146 , de 17 de julho de 2018, para a
contratação por tempo determinado de profissionais para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público do
Município, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal
e nas Leis Municipais de nº 1.105, de 05 de junho de 2018, e de nº
1.106, de 05 de junho de 2018, vem, retificar os seguintes termos do
edital:
ONDE SE LÊ:
4.0. DA SELEÇÃO
(...)
4.2.1. A comprovação da titulação será feita mediante apresentação de
experiência no exercício de atividades, nos últimos 02(dois) anos,
cópia de Contrato de Trabalho averbado em CTPS ou contrato
administrativo e no caso de servidor público, de certidão ou
declaração de tempo de serviço, ambas emitidas pelo setor de pessoal
ou equivalente, observando-se a correlação com a função pretendida, e
ainda:
a) para comprovação de experiência profissional no exterior, a ser
utilizada apenas para pontuação de título, deve ser apresentada
declaração do órgão ou empresa ou, no caso de servidor público, de
certidão de tempo de serviço, todos devidamente traduzidos para a
Língua Portuguesa por tradutor juramentado;
b) não será computado como experiência profissional o tempo de
estágio ou monitoria;
c) todo documento apresentado para fins de comprovação de
experiência profissional deverá ser emitido pelo setor de pessoal
competente ou equivalente e conter a data de início e de término do
trabalho realizado, em original;
LEIA-SE:
4.0. DA SELEÇÃO
(...)
4.2.1. A comprovação da titulação será feita mediante apresentação de
experiência no exercício de atividades, contabilizando-se somente o
máximo de 02 (dois) anos, com a cópia do Contrato de Trabalho
averbado em CTPS, do contrato administrativo e, no caso de servidor
público, de certidão ou declaração de tempo de serviço, ambas
emitidas pelo setor de pessoal ou equivalente, observando-se a
correlação com a função pretendida, e ainda:
a) para comprovação de experiência profissional no exterior, a ser
utilizada apenas para pontuação de título, deve ser apresentada
declaração do órgão ou empresa ou, no caso de servidor público, de
certidão de tempo de serviço, todos devidamente traduzidos para a
Língua Portuguesa por tradutor juramentado;
b) não será computado como experiência profissional o tempo de
estágio ou monitoria;
c) todo documento apresentado para fins de comprovação de
experiência profissional deverá ser emitido pelo setor de pessoal
competente ou equivalente e conter a data de início e de término do
trabalho realizado, em original.
ONDE SE LÊ:
PERÍODO

ATIVIDADE
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24/07/2018

Publicação do Edital

DE 30/07/2018 à 03/08/2018

Período de inscrições com entrega de currículo

De 06/08/2018 á 10/08/2018

Período para analise de Currículos e tempo prestados
de serviços na função

Dia 13/08/2018

GRUPO I – Ensino Superior

Dia 14/08/2018

GRUPO II – Ensino Superior

Dia 15/08/2018

GRUPO

III

–

CRONOGRAMA DAS ENTREVISTAS

Ensino

Fundamental e Médio
17/08/2018

Resultado Preliminar

DE 14/08/2018 à 15/08/2018

Prazo para apresentação de recurso

Dia 27/08/2018

Data provável do resultado final.

LEIA-SE:
PERÍODO

ATIVIDADE

24/07/2018

Publicação do Edital

DE 30/07/2018 à 08/08/2018

Período de inscrições com entrega de currículo

De 09/08/2018 á 15/08/2018

Período para analise de Currículos e tempo prestados
de serviços na função

Dia 16/08/2018

GRUPO I – Ensino Superior

Dia 17/08/2018

GRUPO II – Ensino Superior

Dia 20/08/2018

GRUPO

III

–

CRONOGRAMA DAS ENTREVISTAS

Ensino

Fundamental e Médio
22/08/2018

Resultado Preliminar

DE 23/08/2018 à 24/08/2018

Prazo para apresentação de recurso

Dia 29/08/2018

Data provável do resultado final, podendo ser
antecipado.

As pessoas que se inscreveram até o primeiro dia anterior da data da
publicação deste presente edital de retificação, poderão procurar a
Comissão responsável pelas inscrições do processo seletivo (no
horário das 08h00min até 12h00min), a fim de protocolarem, caso
julguem necessários, novos documentos com o tempo de experiência
profissional.
JARDIM DO SERIDÓ/RN, de 01 de agosto de 2018.
JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal
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