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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 005/2016 do 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 
 
 

O Prefeito Municipal de JUNCO DO SERIDÓ, no uso de suas atribuições legais faz saber que, em 
cumprimento a Portaria nº 047/2016, de 19/10/2016, que REVOGOU a Portaria nº 030/2016, de 
07/07/2016, dando continuidade ao concurso público, RETIFICA o Edital de Concurso Público nº 
001/2016, conforme abaixo: 

 
Art.1º - Altera o Anexo IX – Calendário de Eventos, definindo NOVA DATA DE APLICAÇÃO DAS 
PROVAS e alterando todos os atos posteriores, conforme abaixo: 

Acontecimentos importantes Períodos 
Publicação do Edital 001/2016 27/04/2016 
Período das Inscrições  02/05/2016 a 02/06/2016* 
Período destinado à Solicitação da Isenção do pagamento da taxa de Inscrição 02/05/2016 a 05/05/2016 
Divulgação da relação dos Candidatos isentos do pagamento da Taxa de Inscrição 16/05/2016 
Prazo para entrega dos recursos contra o Resultado dos Pedidos de Isenção 16/05/2016 a 18/05/2016 
Divulgação definitiva da relação dos Candidatos isentos do pagamento da Taxa de 
Inscrição 

24/05/2016 

Divulgação da Lista de candidatos com Inscrições Homologadas 08/06/2016 
Publicação da concorrência preliminar 29/06/2016 
Período de emissão dos cartões de inscrição (modo on-line) 03/11/2016 a 03/12/2016 
Divulgação dos locais de provas 03/11/2016 
PROVA ESCRITA 04/12/2016 
Publicação dos gabaritos oficiais preliminares e concorrência oficial definitiva 05/12/2016 
Prazo para entrega dos recursos contra os gabaritos 05/12/2016 a 07/12/2016 
Publicação do gabarito oficial definitivo e do resultado dos recursos 20/12/2016 
Publicação da Relação de Faltosos 20/12/2016 
Publicação do resultado preliminar da Prova Escrita 20/12/2016 
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita 20/12/2016 a 22/12/2016 
Publicação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita 30/12/2016 
Publicação do resultado oficial da Prova Escrita 30/12/2016 
Prazo para entrega dos documentos para a PROVA DE TÍTULOS (cargos do GRUPO II) 02/01/2017 a 04/01/2017 
Aplicação da PROVA PRÁTICA para o cargo de Operador de Máquina Pesada 22/01/2017 
Publicação do resultado preliminar da Prova Prática e do resultado preliminar da Prova de 
Títulos 

23/01/2017 

Prazo para entrega dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Prática e contra o 
resultado preliminar da Prova de Títulos 

23/01/2017 a 25/01/2017 

Publicação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar da Prova de Títulos e da 
Prova Prática 

30/01/2017 

Publicação do resultado final da Prova de Títulos e da Prova Prática 30/01/2017 
RESULTADO OFICIAL FINAL – APÓS ENCERRADAS TODAS AS ETAPAS 30/01/2017 
Homologação Após Resultado Oficial 

Final 
Admissão Após homologação 

 
Art.2º - Altera a CLÁUSULA V - DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO, item 5.4 e item 5.5, 
conforme a seguir: 
5.4 – As informações referentes ao local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala), código e nome 
do cargo para o qual deseja concorrer à vaga, estarão disponíveis à partir de 03/11/2016, no Quadro de Avisos da Prefeitura 
e da Câmara Municipal, sendo ainda divulgado, no site www.conpass.com.br.  
5.5 – Os cartões de inscrição estarão disponíveis no site www.conpass.com.br, a partir de 03/11/2016 até o dia 03/12/2016. 
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Art.3º - Altera a CLÁUSULA VII - DAS PROVAS, item 7.1 e item 7.21, conforme abaixo: 

7.1 – As provas escritas serão realizadas no dia 04/12/2016, em horário a ser definido, para todos os cargos, em local 
divulgado pela Comissão Geral do Concurso através do Cartão de Inscrição de cada candidato e de Edital publicado nos 
Quadros de Avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Junco do Seridó e no site: www.conpass.com.br.   

7.22 – Os gabaritos preliminares serão afixados no Quadro de Aviso da Prefeitura e da Câmara Municipal, e na internet, 
na página www.conpass.com.br, no dia 05/12/2016. 
 
Art.4º - Altera a CLÁUSULA IX – DO RESULTADO DAS PROVAS ESCRITAS, item 9.1 e item 9.4, 
conforme a seguir: 

9.1 – O resultado preliminar da prova escrita do Concurso será publicado e divulgado através de relação exposta no quadro 
de avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal e na internet na página www.conpass.com.br, até o dia 20/12/2016. 

9.4 – Havendo recurso procedente será publicado um novo resultado da Prova Escrita do concurso. O Resultado Oficial da 
prova Escrita será divulgado até o dia 30/12/2016. 
 
Art.5º - Altera a CLÁUSULA X - DA PROVA DE TÍTULOS, item 10.2, sub-item 10.2.1 e sub-item 
10.7.2, conforme a seguir: 
 10.2 – A documentação para a prova de títulos deverá ser enviada no período de 02/01/2017 a 04/01/2017, exclusivamente, 
pelos CORREIOS para a CONPASS no seguinte endereço: Av. Miguel Castro, 1495, Lagoa Nova – Natal/RN, CEP: 59.075-
740, via SEDEX ou SEDEX COM AR, com data de postagem máxima de 04/01/2017, não sendo permitida a juntada ou 
substituição de quaisquer documentos, a posteriore. Não serão considerados os documentos enviados de outra forma que não 
a especificada acima. 

 10.2.1 – Apenas os candidatos APROVADOS na prova escrita, classificados em ordem decrescente do total de pontos, 
dentro de 5 (cinco) vezes o número de vagas de cada cargo, considerando-se os empates na última posição, conforme Resultado 
Oficial Final da Prova Escrita, divulgado em 30/12/2016, de acordo com o Calendário de Eventos, terão seus títulos analisados. 
Os títulos enviados pelos candidatos aprovados ALÉM DESTE LIMITE de 5 (cinco) vezes o número de vagas do cargo, serão 
desconsiderados pela Banca Examinadora.  
  10.7.2 – Apenas serão analisados os títulos postados conforme estabelecido no item 10.2, e recebidos pela Banca 
Examinadora até a data limite de 18/01/2017. 
 
Art.6º - Altera a CLÁUSULA XI – DA PROVA PRÁTICA, item 11.2, conforme a seguir: 

11.2. – Os candidatos aprovados na Prova Escrita para o cargo de Operador de Máquina Pesada, deverão comparecer no 
dia 22/01/2017, às 08:30 da manhã, de acordo com o Calendário de Eventos (Anexo IX) deste Edital, em local a ser definido. 

 
Art.7º - Altera a CLÁUSULA XII – DOS RECURSOS, item 12.2 e item 12.3, conforme a seguir: 

12.2 – No caso da Prova Objetiva Escrita, admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato, relativamente 
ao gabarito, à formulação ou ao conteúdo das questões ou falhas de impressão que comprometam o pronto entendimento da 
solicitação da questão, desde que devidamente fundamentado e instruído com material bibliográfico, este recurso poderá ser 
interposto no período de 05 a 07 de Dezembro de 2016. 

12.3 – Os recursos sobre o Resultado dos Pedidos de Isenção deverão ser apresentados, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da publicação dos mesmos, no período de 16 a 18 de Maio de 2016; os recursos sobre o Resultado Preliminar da 
Prova Escrita deverão ser apresentados, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação dos mesmos, no período de 
20 a 22 de Dezembro de 2016; e os recursos sobre o Resultado Preliminar da Prova Prática e sobre o Resultado Preliminar da 
Prova de Títulos, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação dos mesmos, no período de 23 a 25 de Janeiro de 
2017, em uma das formas definidas no subitem 12.1. 
 
Art.8º - Altera a CLÁUSULA XIII – DA HOMOLOGAÇÃO, item 13.1, conforme a seguir: 

13.1 – O resultado oficial final do concurso, encerradas todas as etapas, será divulgado no máximo até o dia 30/01/2017 no 
quadro de avisos da Prefeitura, da Câmara Municipal e no sítio www.conpass.com.br. A homologação final do concurso, para 
todos os cargos, será publicada no Diário Oficial do Estado, após a Prova de Títulos, após a Prova Prática, e após apreciação de 
todos os recursos a que se referem os itens 3.2.4, 7.22, 9.3, 10.17, 11.10 e a Cláusula XII deste Edital. 
 



 

 
 

������������	�
���
�	 � � �  ��	� ����  �  �� � �� � �

�����������	���  

 

Av. Balduino Guedes, 770 - Centro – Tele-Fax: (83) 3464-1087 -   E-mail: pm.junco@ig.com.br-  pmjunco@yahoo.com.br  
CNPJ 09.084.054/0001-57 - CEP: 58.640-000 - Junco do Seridó - PB 

Art.9º - As demais cláusulas e anexos do Edital de concurso público nº 001/2016; e dos Editais de 
Retificação nº 001/2016, nº 002/2016, e nº 003/2016, permanecem inalteradas, se adaptando ao novo 
calendário definido neste Edital de Retificação. O Edital de Retificação nº 004/2016 é considerado NULO. 

 
 

JUNCO DO SERIDÓ - PB, em 31 de Outubro de 2016. 
 
 
 

_____________________________ 
COSMO SIMÕES DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 
 



 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  

JUNC O D O S ER ID Ó  
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2016 do 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 
 
 

O Prefeito Municipal de JUNCO DO SERIDÓ, no uso de suas atribuições legais faz saber que, RETIFICA o 
Edital de Concurso Público nº 001/2016.  

 
Art.1º - Corrige o Anexo I, referente a Carga Horária de trabalho para o cargo de MÉDICO GENERALISTA, 
conforme abaixo: 

 
DEFINIÇÃO 

DOS 
GRUPOS 

Função Exigência mínima 
para o cargo 

Vagas 
Gerais 

Vagas 
reservadas 

para 
Deficientes 

Total de 
Vagas 

Salário Base 
R$ 

Carga 
Horária 
Semanal  

GRUPO I Médico Generalista Nível Superior em 
Medicina + 
Registro no 

respectivo órgão de 
classe 

02 00 02 1.243,20 40 hs/sem 

 
 

Art.2º - As demais cláusulas e anexos do Edital de concurso público nº 001/2016, e do Edital de Retificação nº 
001/2016, permanecem inalteradas. 

 
 
 

JUNCO DO SERIDÓ - PB, em 18 de Maio de 2016. 
 
 
 

_____________________________ 
COSMO SIMÕES DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2016 do 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 
 
 

O Prefeito Municipal de JUNCO DO SERIDÓ, no uso de suas atribuições legais faz saber que, RETIFICA o 
Edital de Concurso Público nº 001/2016.  

 
Art.1º - Corrige o Anexo I, referente a exigência mínima para o cargo de AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE 
BUCAL, conforme abaixo: 

 
DEFINIÇÃO 

DOS 
GRUPOS 

Função Exigência mínima 
para o cargo 

Vagas 
Gerais 

Vagas 
reservadas 

para 
Deficientes 

Total de 
Vagas 

Salário Base 
R$ 

Carga 
Horária 
Semanal  

GRUPO III Auxiliar Técnico em 
Saúde Bucal 

Nível Médio 
Completo + Curso 
Técnico de Saúde 

Bucal + registro no 
conselho 

competente 

01 00 01 880,00 40 hs/sem 

 
 

Art.2º - As demais cláusulas e anexos do Edital de concurso público nº 001/2016, permanecem inalteradas. 
 
 
 

JUNCO DO SERIDÓ - PB, em 04 de Maio de 2016. 
 
 
 

_____________________________ 
COSMO SIMÕES DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 
 



 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  

JUNC O D O S ER ID Ó  
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

 
 

O Prefeito Municipal de JUNCO DO SERIDÓ, no uso de suas atribuições legais faz saber que, para preenchimento de vagas 
do quadro de funcionários da prefeitura, será realizado: 

 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS para todos os cargos e DE PROVAS E TÍTULOS para os cargos do GRUPO 

II, constantes do Anexo I, e de acordo com o Conteúdo Programático constante do Anexo VII, deste Edital.  
 
CLÁUSULA I – DO CARGO PÚBLICO 
1.1 - Os candidatos aprovados, dentro do número de vagas ofertados neste Edital, serão chamados a assumir os seus cargos na 
Prefeitura, dentro do prazo de validade do concurso, de acordo com a classificação obtida e com as necessidades da Prefeitura, 
o qual reger-se-á pelos preceitos contidos no Regime Jurídico Único do Município; na Lei Municipal nº 095/1997; Lei 
Municipal N° 106/1998; Lei Municipal N° 138/2001; Lei Municipal N° 233/2006; Lei Municipal N° 251/2007; Lei 
Municipal N° 254/2007; Lei Municipal N° 255/2007; Lei Municipal N° 256/2007, Lei Municipal N° 303/2011, Lei 
Municipal N° 335/2013 e Lei Municipal nº 367/2015; e Decreto Municipal nº 004/2016 de 30/03/2016. 

 
CLÁUSULA II – DAS INSCRIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 
2.1 - As inscrições serão realizadas, exclusivamente, de forma on-line, através do site www.conpass.com.br, no período de 
02/05/2016 a 02/06/2016, observados os seguintes requisitos: 
2.1.1. PARA INSCRIÇÕES ON LINE: 

a) Fazer a solicitação de inscrição on-line no site www.conpass.com.br; 
b) As inscrições deverão acontecer entre os dias 02/05/2016 e 02/06/2016 até as 23:59 (Horário de Brasília); 
c) Realizar o pagamento da taxa de inscrição, correspondente ao cargo escolhido, através de quitação do boleto bancário 

do BANCO DO BRASIL que deverá ser impresso logo após o encerramento da solicitação e preenchimento da ficha 
de inscrição; 

d) Verificar se sua solicitação de inscrição foi devidamente registrada no site. A Prefeitura Municipal de JUNCO DO 
SERIDÓ e a CONPASS não se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida, por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados; 

e) Os boletos bancários do BANCO DO BRASIL para inscrições on-line, poderão ser pagos até o dia 03/06/2016; em 
qualquer banco, Terminal de Auto Atendimento, Internet, Gerenciadores Financeiros. Correspondentes Bancários ou 
CORREIOS. OBS: Não serão aceitos pagamentos dos boletos diretamente nos guichês do Banco do Brasil. 

2.1.2. O candidato ainda deverá verificar os seguintes requisitos: 
a) Estar ciente que no ato da posse e exercício do cargo deverá estar em dia com as obrigações eleitorais; 
b) Estar ciente que no ato da posse e exercício do cargo, se do sexo masculino, deverá apresentar quitação com o serviço 

militar; 
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
d) Não pertencer a empresa organizadora do concurso; 
e) Estar ciente que deverá contar, na data da posse e exercício do cargo, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
f) Estar ciente que deverá, possuir, na data da posse e exercício do cargo, a escolaridade mínima exigida para o cargo, 

e/ou habilitação legal equivalente, de acordo com o Anexo I, deste edital;  
g) Estar ciente que se candidato aos cargos do GRUPO II, serão submetidos à Prova de Títulos, de acordo com a Cláusula 

X e de acordo com o Anexo III, deste edital; 
h) Estar ciente que, se candidato aprovado para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, terá que RESIDIR na área a 

que concorre, de acordo com o Anexo I e Anexo II deste Edital, conforme previsto pela Lei nº 11.350 de 05 de outubro 
de 2006, art. 6º, e deverá comprovar a residência, apresentando comprovante de residência no ato da posse e exercício 
do cargo (uma equipe técnica da Prefeitura Municipal do Junco do Seridó realizará visita in loco na residência dos 
aprovados e certificará que o mesmo habita no local indicado); 

i) Estar ciente de que sendo candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverá possuir, na data da admissão, 
certificado de conclusão do Nível Médio Completo, salvo os candidatos que, na data da publicação da Lei Federal n.º 
11.350/06, estivessem exercendo atividades próprias de Agente de Comunitário de Saúde. Participar do Curso de 
Formação Inicial e Continuada (que é de caráter eliminatório) em conformidade com o estabelecido na Cláusula XV – 
Do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada; 
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j) Estar ciente que se candidato aprovado na prova objetiva para os cargos de OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, 
será submetido à Prova Prática, de acordo com a Cláusula XI deste Edital, e terá que possuir Carteira Nacional de 
Habilitação, tipo “D”. 

2.2 – O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo a não realização do concurso por razões da 
Administração ou por desistência do candidato em razão de modificações nas regras do concurso posteriores à sua inscrição que 
comprovadamente representem ônus ou prejuízo ao inscrito, cabendo assim a devolução dos valores pagos a título de taxa de 
inscrição pelos candidatos. 

2.3 – Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a transferência 
da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou. 

2.4 – A inscrição, cujo pagamento não for creditado até o dia útil posterior ao último dia de inscrição, conforme o prazo 
estabelecido nos subitens 2.1 deste Edital, não serão aceitas. 

2.5 – Não será aceito o pagamento da taxa de inscrição por meio de cheque. 
2.6 – Não serão aceitos pagamentos de inscrição mediante depósito “cash”, ou mediante transferência bancária. 
2.7 – As informações contidas no requerimento de inscrição são de total responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão 

de Concurso/Banca Examinadora, a faculdade, e o direito de eliminá-lo do Concurso Público se constatado posteriormente serem 
estas informações inverídicas. 
 2.8 – Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo. 
 2.9 – A inscrição do candidato implicará no pleno conhecimento e inteira aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e suas retificações e em seus Anexos, não admitindo-se alegações de não conhecimento das mesmas. 
 2.10 – O candidato pode se inscrever em mais de um cargo no concurso, no entanto, não haverá devolução da taxa de inscrição 
caso o horário da prova dos cargos escolhidos coincidam. Os horários das provas só serão definidos após o encerramento das 
inscrições, no momento da divulgação dos cartões de inscrição, de acordo com o Calendário de Eventos do concurso, Anexo 
VIII. O candidato apenas poderá realizar uma prova por horário. 
 
CLÁUSULA III - DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

Não serão aceitos pedidos de isenção total ou parcial do pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, salvo em condições de extrema pobreza devidamente comprovada, conforme a seguir: 

3.1 – O candidato deverá preencher o Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição (Anexo IV) que está à disposição no 
site: www.conpass.com.br, e neste Edital, assiná-lo, juntar os documentos necessários e entregar, em mãos, na Sede da Prefeitura, 
sito a Av. Balduíno Guedes, 770 – Centro – Junco do Seridó/PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas, em duas vias, o qual 
receberá do funcionário uma das vias protocolada, entre os dias 02/05/2016 e 05/05/2016, data prevista no Calendário de Eventos 
deste Edital, Anexo IX deste Edital. 

3.2 – O Candidato que proceder ao requerimento de isenção da taxa de inscrição deverá acompanhar pelo site: 
www.conpass.com.br e nos quadros de avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Junco do Seridó o resultado do deferimento 
ou indeferimento de suas petições. A Divulgação da relação preliminar dos candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição 
será feita até o dia 16/05/2016, no quadro de avisos da Prefeitura, na Câmara Municipal e no site www.conpass.com.br.  

3.2.1 – Se o candidato ainda não tiver efetivado sua inscrição e tiver seu pedido de isenção DEFERIDO, deve realizar sua 
inscrição através do site, de forma on-line, para que seja homologada.  

3.2.2 – Caso o pedido de isenção seja INDEFERIDO, o candidato que quiser, mesmo assim, concorrer ao concurso deverá 
efetivar sua inscrição no site de forma ON-LINE e efetuar o pagamento da taxa de inscrições através do boleto bancário até o 
limite da data de vencimento (03/06/2016). 

3.2.3 – O candidato que não efetivar a sua inscrição, após a análise dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição, não será considerado candidato apto a concorrer ao concurso, mesmo que tenha seu pedido de isenção deferido. 

3.2.4 – O candidato que tiver seu pedido INDEFERIDO, pode entrar com RECURSO entre os dias 16/05/2016 e 
18/05/2016, através do site, na Área do Candidato, no link INTERPOR RECURSOS. Não será aceito recurso entregue em mãos, 
por e-mail, por fax ou pelos CORREIOS. Os recursos deverão seguir as regras constantes da Cláusula XII deste Edital. O 
Resultado definitivo dos pedidos de isenção será divulgado até o dia 24/05/2016. 

3.3 – O Candidato deverá anexar ao Requerimento, obrigatoriamente, de forma cumulativa e não alternativa, os seguintes 
documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira: 

3.3.1 – Comprovante de sua inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) ativo para os Programas Sociais do Governo 
Federal, o qual deverá conter: seu nome completo, número da inscrição (para comprovação junto ao sistema do Governo). 
 OBS: A simples posse de um número de NIS, atribuído pelo CadÚnico não é suficiente para garantir a isenção 

do candidato. Para isso, é necessário que o mesmo esteja inscrito e ativo em algum Programa Social do Governo 
Federal. 

3.3.2 – Documento de Identidade (RG) do requerente. 
3.3.3 – Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente. 

3.4 – Todos os Documentos apresentados deverão ser autenticados em Cartório por tabelião. 
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3.5 – As solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição só serão analisadas quando entregues até a data limite estabelecida neste 
Edital (Calendário de Eventos). 

3.6 – A Prefeitura Municipal de Junco do Seridó e a CONPASS não se responsabilizam pelos requerimentos não entregues, 
seja qual for o motivo, ou entregues após a data limite para a publicação do resultado elencado no subitem 3.2. 

3.7 – Não será concedida Isenção da Taxa de Inscrição ao Candidato que: 
I. Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
II. Fraudar e/ou falsificar documentos; 
III. Pleitear a isenção, sem apresentar cópia autenticada dos documentos previstos nos subitens: 3.3.1 ao 3.3.3. 
IV. Não observar os locais, os prazos e os horários estabelecidos no subitem 3.1, 3.2 e Calendário de Eventos deste 
Edital (Anexo IX). 

3.8 – As informações prestadas no requerimento de isenção da taxa de inscrição, bem como a documentação apresentada, 
serão de inteira responsabilidade do requerente, podendo o mesmo responder, a qualquer momento por crime contra a fé pública. 

3.9 – Não será permitida a inclusão de documentos complementares, bem como a revisão da solicitação de isenção da taxa 
de inscrição, quando do seu indeferimento. 

3.10 – Não serão aceitas solicitações de isenção da taxa de inscrição por fax, e-mail ou qualquer outro que não definido neste 
Edital. 

3.11 – Cada candidato apenas poderá solicitar isenção da taxa de inscrição para um único cargo. 
 
CLÁUSULA IV - DO CONCURSO: 

4.1. - O Concurso terá validade de 02 (dois) anos a contar da data de publicação da Homologação, podendo ser prorrogado 
por igual período.  

4.2. - O prazo de que trata o Item 4.1 não gera para os aprovados no concurso, o direito de exigir sua nomeação automática, 
e sim, o direito de nele ser empossado dentro do prazo de sua vigência. Ficando garantido que todos os candidatos aprovados 
dentro das vagas ofertadas neste Concurso serão nomeados com direito a posse, que, neste ato, deverão comprovar as exigências 
documentais, conforme o cargo. 

4.3. - O concurso será realizado pela CONPASS – Concursos Públicos e Assessorias EIRELI-EPP. 
 

CLÁUSULA V - DA PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO: 
5.1 – O Candidato no ato da inscrição deverá tomar conhecimento do Edital do Concurso Público que estará disponível, na 

internet, na página www.conpass.com.br.  
5.2 – A lista de candidatos com inscrições homologadas, por ordem alfabética, estará disponível no Quadro de Avisos da 

Prefeitura e da Câmara Municipal, sendo ainda divulgado, no site www.conpass.com.br, a partir de 08/06/2016. 
5.3 – Caso o candidato não tenha sua inscrição confirmada nesta lista, deverá entrar em contato com a empresa organizadora 

do concurso, vencedora do certame licitatório, CONPASS, fone: (84) 3611-9200 no horário de 9h ás 17h (horário local), 
impreterivelmente até o dia 21/06/2016. 

 5.3.1 – Caso seja necessário, será feita uma retificação da lista de candidatos com inscrições homologadas, e divulgação 
no site www.conpass.com.br.  

5.4 – As informações referentes ao local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala), código e nome 
do cargo para o qual deseja concorrer à vaga, estarão disponíveis à partir de 29/06/2016, no Quadro de Avisos da Prefeitura e da 
Câmara Municipal, sendo ainda divulgado, no site www.conpass.com.br.  

5.5 – Os cartões de inscrição estarão disponíveis no site www.conpass.com.br, a partir de 29/06/2016 até o dia 09/07/2016. 
5.6 – O Cartão de inscrição conterá, além do número de matrícula, nome completo, número do documento usado na inscrição 

e o local onde o candidato prestará exames. 
5.7 – O candidato só poderá fazer a prova no local determinado no cartão de inscrição, exceto os casos previstos nos itens 

6.13, 6.14 e 16.12 das Disposições Finais. 
 
CLÁUSULA VI – DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

6.1 - Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, e a elas serão 
reservadas as vagas constantes do Anexo I deste Edital, de acordo com o art. 37, VIII, da Constituição Federal e do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, onde ficam reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas de cada cargo para candidatos com 
deficiência.  

6.2 - O candidato com deficiência que desejar concorrer ao preenchimento do cargo, já que não possui reserva de vagas para 
pessoas portadoras de deficiência, concorrerá junto aos demais candidatos, podendo, entretanto, solicitar as adaptações que 
entender devida em decorrência da deficiência que possui. 

6.3 – No caso do candidato aprovado e classificado, para uma das vagas abertas, ser deficiente, a compatibilidade entre a 
deficiência apresentada pelo candidato e o exercício do cargo será analisada por uma equipe multiprofissional, durante o estágio 
probatório, nos termos do artigo 43 do Decreto 3.298/99. 
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6.4 – O candidato deficiente que precisar de condições diferenciadas para a realização das provas no dia do concurso, deverá 
informar à comissão organizadora do concurso, no ato da inscrição ON-LINE, a fim de que sejam viabilizadas as suas 
necessidades, sendo vedado alterações posteriores. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a 
realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência, no período de 02/05/2016 a 03/06/2016, conforme o disposto no art. 40, §2º, do Decreto 3.298/99. 

6.5 – O candidato deficiente que necessitar de prova especial adaptada a sua deficiência deverá solicitar no ato da inscrição 
ON-LINE, a fim de que sejam tomadas as devidas providências, sendo vedado alterações posteriores. 

6.6 – As condições especiais solicitadas pelo candidato para o dia da prova serão analisadas e atendidas, segundo critérios de 
viabilidade e razoabilidade, sendo comunicado do atendimento ou não de sua solicitação quando da Confirmação da Inscrição. 
 
CLÁUSULA VII - DAS PROVAS 

7.1 – As provas escritas serão realizadas no dia 10/07/2016, em horário a ser definido, para todos os cargos, em local 
divulgado pela Comissão Geral do Concurso através do Cartão de Inscrição de cada candidato e de Edital publicado nos Quadros 
de Avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Junco do Seridó e no site: www.conpass.com.br.   

7.2 – Caso haja grande número de inscritos e não haja local suficiente para a aplicação das provas no município de Junco do 
Seridó (prédios e carteiras), estas poderão ser realizadas em dois horários, de modo que, o mesmo cargo não será dividido nos 
dois horários e sim realizado no mesmo horário. Ou ainda, poderão ser realizadas em Cidades circunvizinhas à Junco do Seridó, 
ou ainda, em datas diferentes à determinada neste Edital. 

7.3 – A definição de horários e locais de prova será normatizado através de Edital próprio e sua divulgação acontecerá nos 
seguintes meios: Quadros de avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Junco do Seridó, no Diário Oficial do Estado e no 
site: www.conpass.com.br. 

7.4 – É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 
comparecimento no horário determinado. 

7.5 – As provas terão duração de 3 (três) horas a contar do início dos seus trabalhos. 
7.6 – O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as provas com antecedência de 01 (uma) hora do 

horário previsto para o fechamento dos portões de acesso ao local de prova, munido de: caneta esferográfica em tinta azul ou 
preta, cartão de inscrição e do documento de identificação com foto original, referenciado no cartão de inscrição. 

7.7 – Não serão aceitos documentos fotocopiados, mesmo que estejam autenticados. 
 7.8 – Os candidatos que não cumprirem as exigências dos itens 7.6 e 7.7 ou que chegarem após o horário determinado para 
o fechamento dos portões de acesso não serão aceitos nos locais das provas. 

7.9 – As provas estarão em envelope lacrado, até o momento do início dos trabalhos, quando o fiscal competente pela sala o 
abrirá e entregará as provas ao candidato que deve guardá-la até autorização verbal do fiscal para o início. 

7.10 – O candidato não deve manusear o Caderno de Prova, preencher ou fazer qualquer atividade que não esteja autorizada 
na Capa do Caderno ou pelo fiscal, sob pena de advertência verbal e até o impedimento da sua participação no Concurso Público, 
até que todos os candidatos da sala tenham recebido seu caderno de provas. 

7.11 – O fiscal não está autorizado a tirar quaisquer dúvidas do caderno de provas do candidato ou mesmo fazer quaisquer 
alterações nos conteúdos dos mesmos. Cabendo-lhe apenas passar todas as informações necessárias, que também devem estar 
contidas ou no manual do candidato ou no caderno de prova. O fiscal é encarregado de manter a ordem e o silêncio em sala.  

7.12 – O fiscal terá autorização explícita da Comissão Geral do Concurso para advertir ou recolher a prova do candidato que 
perturbar o bom andamento das atividades do Concurso Público.  

7.13 – Os candidatos só poderão retirar-se do recinto das provas após 1 (uma) hora, contada a partir do seu efetivo início. 
7.14 – Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo somente liberados quando todos as tiverem 

concluído, e após assinatura de ata. 
7.15 – Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal: a folha de respostas ASSINADA e o caderno de prova. Só 

será permitido ao candidato sair do local de prova portando seu caderno de provas após 2:00 (duas) horas do início dos trabalhos. 
É terminantemente proibido ao candidato anotar o seu gabarito, antes de 2:00 horas do início dos trabalhos. 

7.16 – Não será permitida a permanência de nenhum candidato, após o término de sua prova, nem qualquer aglomeração nos 
corredores ou nos arredores do prédio de prova. 

7.17 – O candidato que não satisfizer as exigências dos subitens 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16, terá sua prova anulada e será 
automaticamente eliminado do concurso. 

7.18 – As provas escritas, para todos os cargos, valerão máximo 10 (dez) pontos e sua formulação será feita em razão de cada 
categoria, composta de 40 (quarenta) questões. Cada questão terá valor de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto. 

7.19 – Na folha de resposta não poderá haver rasuras.  
7.20 – A folha de resposta que por ventura tenha sido rasurada, não poderá ser substituída, salvo por erro do fiscal, ou por 

falha de impressão. Cada uma das questões de múltipla escolha terá 5 alternativas das quais uma e somente uma é a correta, para 
todos os cargos. Serão consideradas marcações discordantes com o gabarito e consequentemente consideradas nulas, as questões: 

a. De múltipla escolha e numéricas não assinaladas; 
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b. De múltipla escolha que contenham mais de uma resposta assinalada; 
c. Que contenham rasuras, ainda que legíveis; 
d. Numéricas marcadas mais de uma vez na mesma coluna; 
e. Ilegíveis. 

7.21 – Os gabaritos preliminares serão afixados no Quadro de Aviso da Prefeitura e da Câmara Municipal, e na internet, na 
página www.conpass.com.br, no dia 11/07/2016. 

7.22 – O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial das provas, afixado na sede da Prefeitura Municipal 
e disponível no site www.conpass.com.br, disporá do período determinado na Cláusula XII. Não será aceito recurso entregue 
em mãos, por e-mail, por fax ou pelos CORREIOS. Os recursos deverão seguir as regras constantes da Cláusula XII deste 
Edital.  
 
CLÁUSULA VIII - DA CLASSIFICAÇÃO: 

8.1 – Será classificado o candidato que obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco) na prova escrita. Todas as questões terão 
o mesmo peso. 

8.2 – O primeiro critério de desempate para todas as categorias, segue o definido pela Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto 
do Idoso), art. 27, parágrafo Único, que diz que: “O primeiro critério para desempate em concursos públicos deve ser a idade, 
tendo preferência o mais idoso (quando houver candidatos com 60 anos ou mais)”. 

8.3 – Persistindo o empate na prova escrita, será melhor classificado o candidato que: 
a) Estando concorrendo para os cargos dos GRUPO I e GRUPO II, obtenha o maior número de pontos nas questões de 

Conhecimentos Específicos. Persistindo ainda o empate, será melhor classificado o candidato de maior idade civil. 
b) Estando concorrendo para os cargos dos GRUPO III, obtenha o maior número de pontos nas questões de 

Conhecimentos Específicos. Persistindo ainda o empate, será melhor classificado o candidato que obtenha o maior 
número de pontos nas questões de Saúde Pública. Persistindo ainda o empate, será melhor classificado o candidato de 
maior idade civil. 

c) Estando concorrendo para os cargos dos GRUPO IV e GRUPO V, obtenha o maior número de pontos nas questões de 
Conhecimentos Específicos. Persistindo ainda o empate, será melhor classificado o candidato que obtenha o maior 
número de pontos nas questões de Português. Persistindo ainda o empate, será melhor classificado o candidato de maior 
idade civil. 

8.4 – O último critério de desempate para todas as categorias, segue o disposto no Art. 440 do Código de Processo Penal – 
Decreto-Lei nº 3.689 de 03/10/1941, introduzido pela Lei Federal nº 11.689/2008, que diz que terá preferência aquele candidato 
que “comprovadamente” tenha participado de um Júri exercendo a função de jurado.  

a) Este direito decorre do exercício da função de jurado a partir da vigência do dispositivo legal supra; 
b) O candidato deverá informar no ato da inscrição ON-LINE sua condição de ter exercido a função de jurado; 
c) Estar ciente que no ato da posse e exercício do cargo deverá apresentar prova documental de que exerceu essa função; 
d) Caso o candidato declare no ato da inscrição que já exerceu a função de jurado e se beneficie deste critério de desempate 

no concurso e não comprove documentalmente, esta condição, no ato da posse, será eliminado do concurso e consequentemente 
enquadrado em falsidade ideológica. 
 
CLÁUSULA IX – DO RESULTADO DAS PROVAS ESCRITAS: 

9.1 – O resultado preliminar da prova escrita do Concurso será publicado e divulgado através de relação exposta no quadro 
de avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal e na internet na página www.conpass.com.br, até o dia 25/07/2016. 

9.2 – Na relação dos aprovados, constarão duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive o 
dos que possuem deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos; 

9.3 – O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da prova escrita, disporá do período determinado 
na Cláusula XII. Não será aceito recurso entregue em mãos, por e-mail, por fax ou pelos CORREIOS. Os recursos deverão 
seguir as regras constantes deste Edital, Cláusula XII.  

9.4 – Havendo recurso procedente será publicado um novo resultado da Prova Escrita do concurso. O Resultado Oficial da 
Prova Escrita será divulgado até o dia 02/08/2016. 
 
CLÁUSULA X - DA PROVA DE TÍTULOS: 

10.1 – Os candidatos aos cargos pertencentes ao GRUPO II, aprovados na prova escrita, serão submetidos a prova de títulos 
de caráter meramente classificatório.   
 10.2 – A documentação para a prova de títulos deverá ser enviada no período de 02/08/2016 a 04/08/2016, exclusivamente, 
pelos CORREIOS para a CONPASS no seguinte endereço: Av. Miguel Castro, 1495, Lagoa Nova – Natal/RN, CEP: 59.075-
740, via SEDEX ou SEDEX COM AR, com data de postagem máxima de 04/08/2016, não sendo permitida a juntada ou 
substituição de quaisquer documentos, à posteriori. Não serão considerados os documentos enviados de outra forma que não a 
especificada acima. 
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 10.2.1 – Apenas os candidatos APROVADOS na prova escrita, classificados em ordem decrescente do total de pontos, 
dentro de 5 (cinco) vezes o número total de vagas de cada cargo, considerando-se os empates na última posição, conforme 
Resultado Oficial da Prova Escrita, divulgado em 02/08/2016, de acordo com o Calendário de Eventos, terão seus títulos 
analisados. Os títulos enviados pelos candidatos aprovados ALÉM DESTE LIMITE de 5 (cinco) vezes o número de vagas do 
cargo, serão desconsiderados pela Banca Examinadora.  

10.3 – A verificação e a pontuação final da Prova de Títulos serão executadas pela empresa CONPASS – Concursos Públicos 
e Assessorias EIRELI.  

10.4 – Serão considerados os títulos discriminados no Anexo III deste Edital (Tabela de Títulos). 
10.5 – Os diplomas, certificados e outros comprovantes de conclusão de cursos, inclusive de especialização, mestrado e 

doutorado, serão considerados apenas quando expedidos por instituição de ensino superior pública ou reconhecida e observadas 
as normas que lhes regem a validade, dentre as quais, ser for o caso, as pertinentes ao respectivo registro. 

10.6 – Não serão considerados, para fins de pontuação, protocolos dos documentos, os quais deverão ser apresentados em 
cópias reprográficas autenticadas por tabelião de notas. 
 10.7 – O candidato que não encaminhar os títulos no prazo estipulado neste edital receberá nota 0 (zero) na avaliação de 
títulos. 
  10.7.1 – As cópias dos documentos encaminhadas para a Avaliação de Títulos fora do prazo estabelecido no item 10.2 
deste Edital não serão analisadas. 
  10.7.2 – Apenas serão analisados os títulos postados conforme estabelecido no item 10.2, e recebidos pela Banca 
Examinadora até a data limite de 16/08/2016. 
  10.7.3 – A Prefeitura Municipal de Junco do Seridó e a CONPASS não se responsabilizam por atraso de entrega dos 
CORREIOS assim como greves ou paralisações, seja qual for o motivo. 
 10.8 – Não valerão como títulos, os diplomas de formação inicial específica na área concorrida pelo candidato, assim como 
aqueles essenciais para o provimento do cargo. 
 10.9 – Somente serão aceitos os títulos apresentados nos quais constem o início e o término do período declarado, assim 
como a carga horária. 
 10.10 – Para a comprovação de títulos, o candidato deverá apresentar a Comissão Geral do Concurso os documentos 
comprobatórios registrados em cartório (autenticados), em envelope lacrado preenchido externamente com o nome, 
número de inscrição, identidade, cargo, código do cargo, listagem dos documentos contidos e assinatura do candidato 
(conforme Anexo VI – formulário modelo). 
 10.11 – Documentos entregues de maneira diferente da especificada no item anterior serão desconsiderados. 
 10.12 – Deverá ser entregue apenas uma única cópia autenticada em cartório, conforme subitem anterior de cada título 
apresentado, a qual não será devolvida em hipótese alguma. 

10.13. – Ao candidato que não entregar os títulos obtidos devidamente autenticados, será atribuída a nota ZERO na Prova 
de Títulos.  

10.14 – Somente serão avaliados os títulos que estiverem de acordo com o especificado neste Edital.  
10.15 – A Nota da Prova de Títulos será calculada de acordo com a fórmula abaixo: 
NPT=PT/MPT x 10 
Onde: 
NPT = Nota da Prova de Títulos do Candidato em exame 
MPT = Maior Pontuação obtida entre os concorrentes do mesmo cargo do candidato em exame 
PT = Pontuação obtida pelo candidato em exame 
10.16 – A Nota Final Classificatória será calculada a partir da fórmula abaixo:  
NFC = 8,00 x NPE + 2,00 x NPT 
Onde: 
NFC = Nota Final Classificatória do candidato em exame 
NPE = Nota da Prova escrita do candidato em exame  
NPT = Nota da Prova de Títulos do candidato em exame 
 
10.17 – O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado classificatório após a análise da prova de títulos, disporá 

do período determinado na CLÁUSULA XII. Não será aceito recurso entregues em mãos, por e-mail, por fax ou pelos 
CORREIOS. Os recursos deverão seguir as regras constantes da CLÁUSULA XII deste edital.  
 
CLÁUSULA XI – DA PROVA PRÁTICA: 

11.1. – Os candidatos ao cargo de OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, aprovados na prova escrita, serão submetidos 
à prova prática de caráter eliminatório, que visa avaliar a capacidade, atenção e percepção dos candidatos no trato das questões 
ligadas à sua categoria profissional, à habilidade no manuseio de equipamentos, bem como o conhecimento de normas de 
segurança no trabalho. 
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11.2. – Os candidatos aprovados na Prova Escrita para o cargo de Operador de Máquina Pesada, deverão comparecer no dia 
20/08/2016, às 08:30 da manhã, de acordo com o Calendário de Eventos (Anexo IX) deste Edital, em local a ser definido. 

11.3. – Será considerado eliminado automaticamente na prova prática e, consequentemente, eliminado do concurso público 
o candidato que não comparecer para a realização da referida prova. Não haverá segunda chamada para a Prova Prática por 
ausência do candidato, seja qual for o motivo alegado. 

11.4 – A Prova Prática será realizada em Área Restrita, a ser definido em edital específico de convocação, após a divulgação 
do Resultado Preliminar da Prova Escrita. 

11.5 – A Prova Prática valerá 10 (dez) pontos e será classificado o candidato que obtiver, no mínimo, 5 (cinco) pontos. O 
candidato será considerado eliminado ou classificado na Prova Prática. 

11.6 – A Prova Prática será avaliada em função da pontuação negativa por faltas cometidas durante todas as etapas do exame, 
atribuindo-se o seguinte: 

 

11.6.1 – SEGURANÇA DA MAQUINA – (Nota Máxima =  0.50) 
Segurança / Valor do sub-item Nota  Segurança / Valor do sub-item Nota 

A Cinto de segurança / 0.05.    F Pneus ou material rodante / 0.05.   
B Fops ou Rops – Estrutura da cabine / 0.05.    G Decalques de advertência / 0.05.   
C Alarme de ré / 0.05.    H Luzes indicadoras e medidores / 0.05   
D Buzina / 0.05.    I Superfícies anti-escorregadias / 0.05.   
E Luzes / 0.05.    J Corrimãos / 0.05.   
       

11.6.2 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA – (Nota Máxima = 1.60) 
Manutenção / Valor do sub-item Nota  Manutenção / Valor do sub-item Nota 

A Manutenção de 250 Horas / 0.20.    E Manutenção de 1250 Horas / 0.20.   
B Manutenção de 500 Horas / 0.20.    F Manutenção de 1500 Horas / 0.20.   
C Manutenção de 750 Horas / 0.20.    G Manutenção de 1750 Horas / 0.20.   
D Manutenção de 1000 Horas / 0.20.    H Manutenção de 2000 Horas / 0.20.   
       

11.6.3 – PARTIDA, DESLOCAMENTO E PARADA DA MAQUINA – (Nota Máxima = 2.00) 
Funcionamento / Valor do sub-item Nota  Funcionamento / Valor do sub-item Nota 

A Verificar nível dos óleos e água / 0.25.    E Saída com equipamento / 0.25.   
B Funcionamento e aquecimento do motor / 0,25.    F Deslocamento e percurso / 0.25.   
C Fazer verificação dos indicadores / 0.25.    G Desligamento do motor / 0.25.   
D Levantamento dos impleimentos / 0.25    H Simbologia / 0.25   
       

11.6.4 – OPERAÇÃO – (Nota Máxima = 5.90) 
Funcionamento / Valor do sub-item Nota  Funcionamento / Valor do sub-item Nota 

A Escavação / 0.80.    E Manuseio de materiais / 0.80.   
B Valetamento / 0.70.    F Deslocamento com material / 0.70.   
C Aterro / 0.70.    G Nivelamento / 0.70.   
D Carregamento de caminhão / 0.80.    H Parada / 0.70.   

 
11.7. – Os subitens 11.6.1 ao 11.6.4 tem a seguinte composição de pontos: 

11.7.1 – O subitem 11.6.1 – Segurança da Máquina, soma, no máximo, 0,50 (zero vírgula cinquenta) ponto e cada 
letra relacionada a ele vale 0,05 (zero vírgula zero cinco) ponto. 

11.7.2 – O subitem 11.6.2 – Manutenção Preventiva, soma, no máximo, 1,60 (hum vírgula sessenta) pontos e cada 
letra relacionada a ele vale 0,20 (zero vírgula vinte) ponto. 

11.7.3 – O subitem 11.6.3 – Partida, Deslocamento e Parada da Máquina, soma, no máximo, 2,0 (dois) pontos e 
cada letra relacionada a ele vale 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto. 

11.7.4 – O subitem 11.6.4 – Operação, soma, no máximo, 5,90 (cinco vírgula noventa) pontos e as letras “A”, “D” e 
“E” relacionadas a ele vale 0,80 (zero vírgula oitenta) ponto, cada; e as letras “B”, “C”, “F”, “G” e “H” relacionadas a ele vale 
0,70 (zero vírgula setenta) ponto, cada. 

11.8. – Para submeter-se à Prova Prática, o candidato deverá apresentar ao examinador a Carteira Nacional de Habilitação 
tipo “D”, não sendo aceitos protocolos ou declarações. 
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11.9. – Demais informações a respeito da Prova Prática constarão de edital específico de convocação para essa fase. 
11.10 – O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado classificatório após a Prova Prática, disporá do período 

determinado na Cláusula XII. Não será aceito recurso entregues em mãos, por e-mail, por fax ou pelos CORREIOS. Os recursos 
deverão seguir as regras constantes da Cláusula XII deste edital. 
 
CLÁUSULA XII – DOS RECURSOS: 
 12.1 – Os recursos apenas poderão ser impetrados através do sítio eletrônico www.conpass.com.br, na Área do Candidato, 
no link INTERPOR RECURSOS. 

12.2 – No caso da Prova Objetiva Escrita, admitir-se-á um único recurso, por questão, para cada candidato, relativamente ao 
gabarito, à formulação ou ao conteúdo das questões ou falhas de impressão que comprometam o pronto entendimento da 
solicitação da questão, desde que devidamente fundamentado e instruído com material bibliográfico, este recurso poderá ser 
interposto no período de 11 a 13 de Julho de 2016. 

12.2.1 – Os recursos deverão ter argumentação devidamente fundamentada, comprovando as alegações com citações 
de legislação, artigos, livros, jornais, juntando, sempre que possível cópia dos documentos citados; 

12.2.2 - Consideram-se mal formuladas as questões que apresentarem mais de uma resposta certa ou que tenham incidido 
em equívoco grosseiro de elaboração. 
 12.2.3 - Os pontos relativos às questões que porventura venham a ser anuladas, em revisão, são assegurados aos 
candidatos. 
 12.2.4 - Julgados os recursos, se necessário, será divulgado um novo gabarito oficial com as correções pertinentes. 

12.3 – Os recursos sobre o Resultado dos Pedidos de Isenção deverão ser apresentados, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da publicação dos mesmos, no período de 16 a 18 de Maio de 2016; os recursos sobre o Resultado Preliminar da Prova 
Escrita deverão ser apresentados, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação dos mesmos, no período de 25 a 27 de 
Julho de 2016; e os recursos sobre o Resultado Preliminar da Prova Prática e sobre o Resultado Preliminar da Prova de Títulos, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação dos mesmos, no período de 22 a 24 de Agosto de 2016, em uma das 
formas definidas no subitem 12.1. 
     12.3.1 – Após julgados os recursos, será divulgado o Resultado Oficial Definitivo com as correções pertinentes, caso 
necessário. 

12.4 – Recurso intempestivo e inconsistente, em formulário diferente do exigido e/ou fora das especificações estabelecidas 
neste edital será indeferido. 

12.5 – Qualquer recurso interposto fora do prazo especificado nos subitens 12.2 e 12.3, será liminarmente indeferido. 
12.6 – O desrespeito a qualquer uma das instruções acima, assim como, à Banca Examinadora, resultará no indeferimento 

do recurso. 
 12.7 – Não serão aceitos recursos entregues em mãos, via e-mail, via fax, ou via Correios. 

12.8 – As respostas aos recursos serão publicadas e divulgadas no Quadro de Avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal 
e no sítio eletrônico www.conpass.com.br, nas datas definidas no Calendário de Eventos do Concurso, Anexo IX deste Edital. 
 
CLÁUSULA XIII – DA HOMOLOGAÇÃO: 

13.1 – O resultado oficial final do concurso, encerradas todas as etapas, será divulgado no máximo até o dia 30/08/2016 no 
quadro de avisos da Prefeitura, da Câmara Municipal e no sítio www.conpass.com.br. A homologação final do concurso, para 
todos os cargos, será publicada no Diário Oficial do Estado, após a Prova de Títulos, após a Prova Prática, e após apreciação de 
todos os recursos a que se referem os itens 3.2.4, 7.22, 9.3, 10.17, 11.10 e a Cláusula XII deste Edital. 

13.2 – A relação será elaborada na ordem decrescente do somatório de pontos obtidos pelos concorrentes. 
13.3 – A homologação do concurso se dará após encerradas todas as etapas do certame, através de Portaria expedida pela 

Administração Municipal. 
 

CLÁUSULA XIV – DA NOMEAÇÃO: 
14.1 – Classificados os candidatos aprovados e homologado o Concurso, as nomeações serão feitas de conformidade com o 

previsto no Regime Jurídico dos Servidores Municipais, observados os requisitos colocados no item 2.1 e no Anexo I. 
14.2 – Os candidatos aprovados e nomeados deverão cumprir as atribuições constantes do Anexo IV deste Edital. 
14.3 – Na convocação e lotação dos candidatos com de deficiência será observado o critério da proporcionalidade. No 

momento da nomeação, serão chamados, alternada e proporcionalmente os candidatos das duas listas, prosseguindo-se até a 
caducidade do concurso.  

14.4 – Os documentos necessários para o ingresso no serviço público, inclusive a comprovação de idade mínima e da 
escolaridade, exigida no Anexo I deste edital, deverão ser apresentados no ato do provimento sob pena do candidato perder sua 
classificação. 
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14.5 – No ato da nomeação será exigido do candidato aprovado uma declaração de que não tem outro vínculo com o serviço 
público da administração direta ou indireta, em qualquer dos seus segmentos, conforme disposto na Constituição Federal, salvo 
os casos previstos em Lei. 

14.6 – O candidato nomeado que não comparecer para tomar posse, será considerado desistente, sendo reconhecida a sua 
desclassificação.  

14.7 – Será excluído, por ato da empresa responsável, o candidato que: declarar na ficha de inscrição qualquer informação 
não condizente com a sua realidade; durante a realização das provas for flagrado se comunicando verbalmente ou de outra forma 
com outro candidato, contrariando as normas do presente edital. 

14.8 – Será excluído do processo nomeatório, por ato da Prefeitura Municipal, o candidato que após o exame médico não 
apresentar condições de saúde adequadas para exercer as suas funções. 
 14.9 – O candidato que não preencher os requisitos legais exigidos para a posse, será preterido em favor de outro, cuja 
classificação lhe seja imediatamente inferior. 
 14.10 – Os candidatos aprovados serão nomeados em caráter efetivo, submetendo-se a avaliação especial de desempenho em 
estágio probatório de 03 (três) anos, os quais serão regidos pelo Regime Jurídico Único do Município. 
 
CLÁUSULA XV – DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA: 

15.1 – Os candidatos classificados, em até 3 (três) vezes o número de vagas, no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
serão convocados à realizar a matrícula para o Curso de Formação dentro de um prazo estipulado, através de edital específico de 
convocação; após a homologação do concurso público. 

15.2 – Expirado o prazo para a realização das matrículas, os candidatos convocados que não efetivarem suas matrículas no curso 
de formação serão considerados desistentes e eliminados do concurso público; 

15.3 – Havendo desistências, serão convocados, em igual número de desistentes, candidatos aprovados para se matricularem no 
curso de formação, obedecida a ordem de classificação; 

15.4 – O curso de formação, de caráter eliminatório, visa avaliar a capacidade do candidato para exercer as atividades próprias ao 
cargo de Agente Comunitário de Saúde; 

15.5 – Serão liberados do Curso de Formação e considerados habilitados a assumirem o cargo, os candidatos convocados para 
realizarem a matrícula do curso que apresentarem Certificado de Conclusão do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada e 
que tenham concluído esse curso com aproveitamento mínimo de 70%; 

15.6 – Será considerado eliminado no Curso de Formação e, consequentemente, eliminado do processo seletivo o candidato que 
não concluir o curso com aproveitamento mínimo de 70%; 

15.7 – A elaboração e aplicação do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada para o cargo de Agente Comunitário de 
Saúde, e demais fases subsequentes, são de inteira e exclusiva responsabilidade da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó-PB. 
 
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

16.1 – Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data ou em horário diferentes dos divulgados 
nos cartões de inscrição do candidato e nos Editais próprios. 
 16.2 – Não serão dadas, informações por telefone sobre datas, locais e horários de realização das provas. O candidato deverá 
observar rigorosamente os editais publicados nos quadros de avisos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Junco do Seridó, e 
no sítio eletrônico: www.conpass.com.br. 

16.3 – Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de 
Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do 
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de 
trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto). 

16.4 – Certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, CPF, carteiras 
funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados; NÃO serão aceitos como 
documentos de identificação. 

16.5 – Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento, nem Boletim 
de Ocorrência. Portanto, o candidato que não cumprir as exigências do item 16.3, não poderá realizar a prova e será 
automaticamente eliminado do concurso. 

16.6 – Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, durante a sua 
realização: 

a) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais; 
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
c) Tentar ou entrar portando qualquer tipo de arma, ainda que considerada “branca”; 
d) Não atender à solicitação do Fiscal para DESLIGAR o celular e RETIRAR a bateria, e for surpreendido com 
o toque do celular, seja qual for o motivo;  
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e) Utilizar-se de régua de cálculo, máquinas calculadoras ou similar, livros, dicionários, notas e/ou impressos que não 
forem expressamente permitidos, apostilas, telefone celular, ipods, pagers, gravador, receptor, radiocomunicador, 
notebooks ou qualquer outro material nos locais de realização das provas; 
f) Permanecer em sala de aula, usando bonés, óculos escuros, capacetes, chapéus ou qualquer outra vestimenta não 
condizente; 
g)  Se comunicar com outro candidato; 
h) Faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades presentes 
e/ou outros candidatos; 
i) Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 
j) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
k) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas; 
l) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas e/ou na folha de rascunho; 
m) Entregar a folha de respostas sem a devida ASSINATURA, mesmo que tenha assinado a folha de presença; 
n) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
o) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos, para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer estágio do 
concurso público; 
p) Haja feito, em qualquer momento, declaração falsa ou inexata, quanto a aspecto relevante à sua participação neste 
Concurso ou em outro promovido por esta prefeitura ou realizado pela mesma organizadora; 
q) Se, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o candidato utilizado 
processos ilícitos. 

16.7 – Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho eletrônico, estes deverão ser deixados fora do Prédio onde 
realizará a prova Objetiva, não sendo permitido em hipótese alguma o acesso do Candidato portando estes equipamentos seja 
qual for o motivo. O descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de 
fraude. 

16.8 – Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento 
de candidato da sala de provas. 

16.9 – O Candidato que porventura sentir-se mal durante a realização das provas, poderá interrompê-las até que se restabeleça, 
no próprio local de realização das provas. Caso o candidato tenha que ser removido para outro local ou não se restabeleça em 
tempo hábil para terminar sua prova dentro do horário estabelecido, estará eliminado do concurso. 

16.10 – É estritamente proibida a entrada de pessoas estranhas ao Concurso nos locais de aplicação das provas. 
16.11 – Não há limite de idade para participar do presente concurso. 
16.12 – As candidatas que tiverem a necessidade de amamentar no dia da prova, deverá levar um acompanhante que 

ficará com a guarda da criança em local reservado e diferente do local de prova da candidata. A amamentação se dará 
nos momentos que se fizerem necessários, não tendo a candidata neste momento a companhia do acompanhante, além de 
não ser dado nenhum tipo de compensação em relação ao tempo perdido com a amamentação. A não presença de um 
acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova.  

16.13 – Os candidatos aprovados serão regidos pelo contido no Regime Jurídico Único do Município; na Lei Municipal 
nº 095/1997, Lei Municipal N° 106/1998; Lei Municipal N° 138/2001, Lei Municipal N° 233/2006; Lei Municipal N° 
251/2007; Lei Municipal N° 254/2007; Lei Municipal N° 255/2007; Lei Municipal N° 256/2007, Lei Municipal N° 303/2011, 
Lei Municipal N° 335/2013 e Lei Municipal nº 367/2015; e Decreto Municipal nº 004/2016 de 30/03/2016. 

16.14 – Para qualquer informação dirigir-se à Comissão do Concurso Público na sede da Prefeitura Municipal, no sítio 
eletrônico www.conpass.com.br ou a sede da empresa organizadora à Av. Miguel Castro, 1495, Lagoa Nova – Natal/RN, ou 
ainda, enviar e-mail para sac@conpass.com.br ou pelo telefone (84) 3611.9200. 

16.15 – O valor da taxa de inscrição será de R$ 80,00 (Oitenta reais) para os cargos dos GRUPO I e GRUPO II; de R$ 
60,00 (Sessenta reais) para os cargos dos GRUPO III e GRUPO IV; e de R$ 50,00 (Cinquenta reais) para os cargos do GRUPO 
V. 

16.16 – Para dirimir os casos omissos no presente edital a empresa organizadora terá amplos poderes. 
 
 

JUNCO DO SERIDÓ - PB, em 27 de Abril de 2016. 
 
 
 

_____________________________ 
COSMO SIMÕES DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No  001 / 2016 
 

ANEXO I 
 

NO DE VAGAS PARA OS CARGOS DO CONCURSO PÚBLICO 
 

DEFINIÇÃO 
DOS 

GRUPOS 

Função Exigência mínima 
para o cargo 

Vagas 
Gerais 

Vagas 
reservadas 

para 
Deficientes 

Total de 
Vagas 

Salário Base 
R$ 

Carga 
Horária 
Semanal  

GRUPO I Médico Generalista Nível Superior em 
Medicina + 
Registro no 

respectivo órgão de 
classe 

02 00 02 1.243,20 20 hs/sem 

Assistente Social Nível Superior em 
Serviço Social + 

Registro no 
respectivo órgão de 

classe 

02 00 02 1.125,00 30 hs/sem 

Nutricionista Nível Superior em 
Nutrição + Registro 
no respectivo órgão 

de classe 

02 00 02 1.125,00 30 hs/sem 

Psicólogo  Nível Superior em 
Psicologia + 
Registro no 

respectivo órgão de 
classe 

03 00 03 1.125,00 40 hs/sem 

Educador Físico Bacharelado em 
Educação Física + 

Registro no 
respectivo órgão de 

classe 

01 00 01 1.125,00 30 hs/sem 

GRUPO II 
 

Pedagogo Licenciatura em 
Pedagogia 

01 00 01 1.125,00 30 hs/sem 

Professor de 
Educação Física 

Licenciatura Plena 
em Educação Física 

+ Registro no 
respectivo órgão de 

classe 

01 00 01 2.242,42 30 hs/sem 

GRUPO III Auxiliar Técnico em 
Saúde Bucal 

Nível Médio 
Completo 

01 00 01 880,00 40 hs/sem 

ACS – Comunidade 1 Nível Médio 
Completo 

01 00 01 1.014,00 40 hs/sem 

 ACS – Comunidade 2 Nível Médio 
Completo 

01 00 01 1.014,00 40 hs/sem 

GRUPO IV Oficineiro  Nível Médio 
Completo 

01 00 01 880,00 40 hs/sem 

GRUPO V Operador de Máquina Nível Fundamental 
Completo 

02 00 02 880,00 40 hs/sem 

Motorista – categoria 
“D” 

Nível Fundamental 
Completo 

03 00 03 880,00 40 hs/sem 

TOTAL 21 00 21   
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No  001 / 2016 
 

ANEXO II 
 

TABELA DE ABRANGÊNCIA DAS ÁREAS DOS ACS 
 
COMUNIDADE 1  01 ACS 

 SÍTIO CACIMBAS;                                          
 SÍTIO EXU;                                                   
 SÍTIO NOVO EXU;                                         
 SÍTIO ALBINO;  
 SÍTIO BOQUEIRÃO DO EXU; 
 SÍTIO SERRA DOS TANQUES;                                             
 SÍTIO IMPUEIRAS (PARTE); 
 SÍTIO MALHADA; 
 SÍTIO MALHADA DA PALMA; 
 SÍTIO MALHADA DA JANDAÍRA; 
 SÍTIO RAMADINHA (PARTE); 
 SÍTIO FUNDAMENTO; 
 SÍTIO LEITÃO; 
 POÇO SALGADO. 

 
COMUNIDADE 2  01 ACS 

 SÍTIO SERRA DE SANTANA;       
 SÍTIO RETIRO; 
 SÍTIO GATOS; 
 SÍTIO MUQUÉM;    
 SÍTIO SERRA DA SAMAMBAIA. 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No  001 / 2016 
 

ANEXO III 
 

TABELA DE TÍTULOS 
 

ESPECIFICAÇÃO  
DE CURSO OU TÍTULO 

PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

MAXIMA 
PONTUAÇÃO 
PERMITIDA 

COMPROVANTES EXIGIDOS 

a) Título de Doutor em área correlata a 
que concorre 10,0 por título 10,0 Diploma devidamente registrado, ou declaração/ 

certificado de conclusão de curso devidamente 
reconhecido. Acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar. b) Título de Mestre em área correlata a 

que concorre.  6,0 por título 6,0 

c) Título em curso de especialização na 
área correlata a que concorre, com no 
mínimo, 360 hs.  

3,0 por título 6,0 

Declaração ou certificado de conclusão de curso 
devidamente reconhecido. Acompanhado do 
respectivo Histórico Escolar, constando, inclusive, 
nota do trabalho final. 

d) Título em curso de extensão, 
formação ou aperfeiçoamento na área 
correlata a que concorre com, no 
mínimo, 180 hs 

 
 

1,5 por curso 

 
 

3,0 

 
Certificado ou declaração de conclusão do curso, 
assinada pelo órgão ou empresa responsável pelo 
mesmo, devidamente reconhecido 

e) Curso de Licenciatura Plena, 
diferente da exigida ao cargo a qual 
concorre. 

1,0 por título 2,0 

Diploma devidamente registrado, ou declaração/ 
certificado de conclusão de curso devidamente 
reconhecido. Acompanhado do respectivo 
Histórico Escolar. 

f) Título em curso de extensão, 
formação ou aperfeiçoamento na área 
específica a que concorre com, no 
mínimo, 80 hs. 

 
 

0,50 por curso 

 
 

1,0 

 
Certificado ou declaração de conclusão do curso, 
assinada pelo órgão ou empresa responsável pelo 
mesmo, devidamente reconhecido 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No  001 / 2016 
 

ANEXO IV 
 

ATRIBUIÇÕES DE CADA CARGO 
 
Cargos ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Médico Generalista Converter a prática clínica em atendimento generalista; Realizar consultas clínicas, 

efetuar diagnósticos e tratamentos de indivíduos e famílias da área adscrita; 
Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, 
adolescente, adulto e idoso, de ambos os sexos; Planejar e realizar consultas e 
procedimentos domiciliares e nas Unidades Municipal de Saúde da Família; Aliar 
a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Planejar e realizar atividades 
educativas de promoção da saúde; Fomentar a criação de grupos de patologias 
específicas, integrando-os à equipe; Realizar o pronto atendimento médico nas 
urgências e emergências das intercorrências dos pacientes acompanhados pela 
equipe dentro da resolutividade esperada para o nível local, referenciando quando 
necessário; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento, por meio de sistema de acompanhamento 
e de referência e contra referência, em que o médico mantém o vínculo e organiza 
o tratamento; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Solicitar exames 
complementares; Verificar e atestar óbitos de usuários em acompanhamento, 
durante o horário de trabalho; Rastrear doenças infectocontagiosas e crônico-
degenerativas; Promover educação terapêutica para as doenças diagnosticadas; 
Executar ações básicas de vigilância sanitária e epidemiológica em sua área de 
abrangência; Participar das reuniões da equipe, sejam administrativa, de 
programação e planejamento, de estudo, avaliação e outras que contribuam para a 
superação dos problemas identificados; Realizar as atividades correspondentes às 
áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica; Manter o asseio e organização 
das instalações físicas, arquivos e documentos; Acompanhar os usuários na 
transferência para outros serviços, quando; Conhecer o sistema de referência e 
contra referência; Valorizar a relação médico-usuário e médico-família como parte 
do processo terapêutico; Difundir, entre a equipe de trabalho e a comunidade, os 
conceitos de cidadania, enfatizando a abrangência do direito à saúde e as bases 
legais que o legitimam; Desenvolver e colaborar no desenvolvimento de pesquisas 
na área de saúde que aprimorem as tecnologias de intervenção; Participar da 
análise dos dados de produção da equipe; Desenvolver outras atividades atinentes 
que sejam atribuídas pelo Secretário. 

Assistente Social Aconselhar e orientar servidores afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se 
no conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento pessoal, 
promovendo o seu ajustamento ao meio social. Promover a participação consciente 
dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo 
atividades educacionais, recreativas e culturais, visando o progresso coletivo e a 
melhoria do comportamento individual. Desenvolver a consciência social do 
indivíduo, aplicando a técnica do serviço social de grupo aliada à participação em 
atividades comunitárias, interrelacionando o indivíduo com o grupo. Programar a 
ação básica de uma comunidade no campo social, médico e outros. Orientar o 
Município e as diversas comunidades no sentido de promover o desenvolvimento 
harmônico. Fazer análises sócio-econômicas dos habitantes da cidade. Colaborar no 
tratamento de doenças psicossomáticas, atuando na remoção de fatores psicossociais 
e econômicos que afetam os indivíduos. Facilitar na comunidade, a formação de 
mão-de-obra que atenda às necessidades do mercado. Assistir as famílias nas suas 
necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, 
educacional, médico e de outra natureza. Dar assistência ao menor carente ou ao 
infrator, auxiliando os na recuperação e na integração na vida comunitária. Cadastrar 
pessoas ou famílias que vivem em condições de miserabilidade extrema, visando 
sanar essa condição, através dos programas de governo. Observar e cumprir as 
normas de higiene e segurança do trabalho.  Executar outras tarefas correlatas. 

Nutricionista Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar serviços de alimentação e 
nutrição em hospitais, lactários, bancos de leite humano, ambulatórios, unidades 
educacionais e centros de educação infantil; Realizar inspeções sanitárias em 
estabelecimentos regulados pela vigilância em saúde; Planejar, executar e avaliar 
programas para a promoção da saúde e de práticas alimentares saudáveis; 
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Supervisionar e fiscalizar prestadores de serviços de alimentação e nutrição, sob sua 
responsabilidade; Avaliar o estado nutricional de grupos específicos, segundo idade, 
sexo e estados fisiológico e patológico; Realizar assistência e educação nutricional 
a coletividades ou indivíduos, sadios ou enfermos; Prestar assistência dietoterápica 
hospitalar, ambulatorial, e domiciliar, prescrevendo, planejando, analisando, 
monitorando, avaliando dietas para enfermos, bem como solicitando exames 
laboratoriais necessários; Elaborar informes técnico-científicos relacionados à área 
de alimentação e nutrição; Desenvolver estudos, pesquisas e trabalhos científicos 
na área de alimentação e nutrição; Participar de comissões relacionadas a aquisição 
de equipamentos, utensílios e insumos; Implantar serviços relacionados a 
alimentação e nutrição; Integrar equipes multidisciplinares destinadas a planejar, 
coordenar, programar, executar e avaliar políticas, programas, cursos, pesquisas ou 
eventos, relacionados com alimentação e nutrição; Participar de comissões 
responsáveis pela elaboração e revisão de legislações relacionadas com a área de 
alimentação e saúde-doença nas populações; Desenvolver programas de estágios na 
área de alimentação e nutrição; Atuar na preservação e promoção da saúde por meio 
de ações de controle de qualidade de produtos e serviços relacionados à saúde; 
Promover programas educativos sobre as normas legais vigentes relativas às boas 
práticas de produção e prestação de serviços na área de alimentos; Realizar 
investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças relacionadas à sua área 
de atuação; Articular-se com diversos órgãos públicos e da sociedade civil para 
atuação conjunta; Executar outras atividades correlatas. 

Psicólogo  Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e avaliação das 
condições pessoais do servidor; proceder a análise de funções sob o ponto de vista 
psicológico; proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento 
humano para possibilitar a orientação à seleção e ao treinamento atitudinal no 
campo profissional e o diagnóstico e terapia clínicos; fazer psicoterapia breve, 
ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico; fazer exames de 
seleção em crianças, para fins de ingresso em instituições assistenciais, bem como 
para contemplação com bolsas de estudos; prestar atendimento breve a pacientes 
em crise e a seus familiares, bem como a alcoolistas e toxicômanos; atender crianças 
excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial, ou portadoras de 
desajustes familiares ou escolares, encaminhando-as para escolas ou classes 
especiais; formular hipóteses de trabalho, para orientar as explorações psicológicas, 
médicas e educacionais; realizar pesquisas psicopedagógicas; confeccionar e 
selecionar o material psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos casos; 
realizar perícias e elaborar pareceres; prestar atendimento psicológico a gestantes, 
às mães de crianças até a idade escolar e a grupos de adolescentes em instituições 
comunitárias do Município; manter atualizado o prontuário de casos estudados; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 

Educador Físico Acolher os usuários e humanizar a atenção; desenvolver coletivamente, com vista 
àintersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais como: educação, 
esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras; promover a gestão integrada e a 
participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa com 
os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde; planejar e avaliar, o 
desenvolvimento e a implantação das ações e a medida de seu impacto sobre a 
situação de saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos; elaborar e 
divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção à saúde. 

Pedagogo Implantar, coordenar e avaliar projeto pedagógico de educação básica; Avaliar o 
desenvolvimento do projeto pedagógico para cada etapa da educação básica; 
Assessorar técnico-pedagogicamente no planejamento, desenvolvimento, avaliação 
e aperfeiçoamento de atividades educacionais; Promover o treinamento em 
tecnologia educacional; Coordenar reuniões pedagógicas com pais, professores e 
profissionais de outros segmentos; Promover integração entre família, escola e 
comunidade; Auxiliar na orientação pedagógica do educando e executar tarefas 
específicas na orientação, relacionamento e integração de educandos na comunidade 
educacional em geral; Elaborar e orientar a utilização de materiais instrucionais; 
Prestar atendimento individual e ou grupal com vista à orientação vocacional; 
Executar atividades administrativas em sua área de atuação; Prestar serviços 
educacionais e outros às crianças na primeira etapa da educação básica; Elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar, conforme a 
política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas 



 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  

JUNC O D O S ER ID Ó  

 

Av. Balduino Guedes, 770 - Centro – Tele-Fax: (83) 3464-1087 -   E-mail: pm.junco@ig.com.br-  pmjunco@yahoo.com.br  
CNPJ 09.084.054/0001-57 - CEP: 58.640-000 - Junco do Seridó - PB 

de ensino, pesquisa e extensão; Participar do programa de treinamento, quando 
convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com 
as exigências para o exercício da função. 

Professor de Educação Física Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se 
pela regência de turmas, pela orientação de aprendizagem na educação de jovens e 
adultos, pela substituição eventual de docente, pelo ensino do uso da biblioteca, pela 
docência em laboratório de ensino, em sala de recursos didáticos e em oficina 
pedagógica, por atividades artísticas de conjunto e acompanhamento musical nos 
conservatórios estaduais de música e pela recuperação de aluno com deficiência de 
aprendizagem; participar do processo que envolve planejamento, elaboração, 
execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico e do plano de 
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola; participar da elaboração do 
calendário escolar; exercer atividade de coordenação pedagógica de área de 
conhecimento específico, nos termos do regulamento; atuar na elaboração e na 
implementação de projetos educativos ou, como docente, em projeto de formação 
continuada de educadores, na forma do regulamento; participar da elaboração e da 
implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com 
as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; participar de cursos, 
atividades e programas de capacitação profissional, quando convocado ou 
convidado; acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o processo 
de ensino-aprendizagem; realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das 
atividades realizadas; - promover e participar de atividades complementares ao 
processo da sua formação profissional; exercer outras atribuições integrantes do 
plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas no 
regulamento desta lei e no regimento escolar. 

Auxiliar Técnico em Saúde Bucal Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e 
averiguar suas necessidades, para prestar informações, receber recados ou 
encaminhá-las para o cirurgião dentista e executar tarefas auxiliares ao trabalho do 
cirurgião dentista, visando a agilidade dos serviços; Efetuar o controle da agenda de 
consultas, verificando horário e disponibilidade dos profissionais; Receber os 
pacientes com horário previamente marcado, procurando identificá-las averiguando 
as necessidades e o histórico dos mesmos; Auxiliar o profissional no atendimento 
aos pacientes, em tarefas como, segurar o sugador de saliva, fazer o afastamento 
lingual e alcançar materiais e instrumentos odontológicos; Fazer a manipulação de 
material provisório e definitivo usado para restauração dentária; Preparar o material 
anestésico, de sutura, polimento, bem como proceder à troca de brocas; Preencher 
com dados necessários a ficha clínica do paciente, após o exame clínico ter sido 
realizado pelo dentista; - Fazer a separação do material e instrumentos clínicos em 
bandejas para ser utilizado pelo profissional; Zelar pela boa manutenção de 
equipamentos e peças; Preparar, acondicionar e esterilizar materiais e equipamentos 
utilizados; Colaborar com limpeza e organização do local de trabalho; Executar 
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

Agente Comunitário de Saúde  Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive 
aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local. Realizar o 
cuidado em saúde da população adstrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 
saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre 
outros), quando necessário. Realizar ações de atenção integral conforme a 
necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local. Garantir a integralidade da atenção por meio da 
realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da 
garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações 
programáticas e de vigilância à saúde. Realizar busca ativa e notificação de doenças 
e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância 
local. Realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do 
vínculo. Responsabilizar-se pela população adstrita, mantendo a coordenação do 
cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de 
saúde. Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a 
partir da utilização dos dados disponíveis. Promover a mobilização e a participação 
da comunidade, buscando efetivar o controle social. Identificar parceiros e recursos 
na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob 



 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  

JUNC O D O S ER ID Ó  

 

Av. Balduino Guedes, 770 - Centro – Tele-Fax: (83) 3464-1087 -   E-mail: pm.junco@ig.com.br-  pmjunco@yahoo.com.br  
CNPJ 09.084.054/0001-57 - CEP: 58.640-000 - Junco do Seridó - PB 

coordenação da Secretaria de Saúde. Garantir a qualidade do registro das atividades 
nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica. Participar das atividades 
de educação permanente. Realizar outras ações e atividades a serem definidas de 
acordo com as prioridades locais. Exercer atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou 
coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. Utilizar 
instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 
Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva. Registrar, para fins 
exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, os nascimentos, óbitos, 
doenças e outros agravos à saúde. Estimular a participação da comunidade nas 
políticas públicas voltadas para a área da saúde. Realizar visitas domiciliares 
periódicas para monitoramento de situações de risco à família. Participar de ações 
que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a 
qualidade de vida. Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro. 
Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco. Identificar área de 
risco. Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, 
encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, 
quando necessário. Realizar ações, atividades, no nível de suas competências, nas 
áreas prioritárias da Atenção Básica. Realizar, por meio de visita domiciliar, 
acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade. Estar 
sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação 
das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco. 
Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da 
saúde e na prevenção de doenças. Promover a educação e a mobilização comunitária, 
visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, 
entre outras. Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas 
necessidades, potencialidades e limites. Identificar parceiros e recursos existentes na 
comunidade que possam ser potencializados pela equipe. Executar outras atividades 
correlatas à função e/ou determinadas pelo superior imediato. 

Oficineiro  Organização e coordenação de atividades sistemáticas esportivas e de lazer, 
abarcando manifestações corporais e outras dimensões da cultura local, objetivando 
promover e qualificar o convívio social entre os jovens e sua convivência 
comunitária; Organização e coordenação de eventos esportivos e de lazer, 
objetivando promover e qualificar o convívio social entre os jovens e sua 
convivência comunitária; Participação de atividades de capacitação da equipe de 
trabalho responsável pela execução do serviço socioeducativo; Participação em 
atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço socioeducativo, 
juntamente com a equipe de trabalho. Organização e coordenação de atividades 
sistemáticas artísticas e culturais, objetivando promover e qualificar o convívio 
social entre os jovens e sua convivência comunitária; Organização e coordenação de 
eventos artísticos e culturais, objetivando promover e qualificar o convívio social 
entre os jovens e sua convivência comunitária; Participação de atividades de 
capacitação da equipe de trabalho responsável pela execução do serviço 
socioeducativo; Participação em atividades de planejamento, sistematização e 
avaliação do serviço socioeducativo, juntamente com a equipe de trabalho.  
Organização e facilitação de situações estruturadas de aprendizagem, explorando e 
desenvolvendo conteúdos programáticos da Introdução à Formação Técnica Geral 
(IFTG) para o mundo do trabalho; Organização e coordenação de atividades 
sistemáticas visando à inclusão digital; Acompanhamento de Projetos de Orientação 
Profissional de jovens; Participação de atividades de capacitação da equipe de 
trabalho responsável pela execução do serviço socioeducativo; Participação em 
atividades de planejamento, sistematização e avaliação do serviço socioeducativo, 
juntamente com a equipe de trabalho. 

Operador de Máquina Operar e dirigir tratores, máquinas do tipo motoniveladoras, pás carregadeiras, 
retroescavadeiras e outros veículos assemelhados, realizando terraplenagem, 
aterros, nivelamento, corte de terras, desmatamento e atividades correlatas; dirigir 
outros veículos automotores quando necessário. Operar máquinas rodoviárias e 
tratores, executar terraplenagem, nivelamento de ruas e estradas, assim com 
abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; operar máquinas rodoviárias em 
escavação e transporte de terras.  Aterros e trabalhos semelhantes; operar com 
máquinas de compactação, varredouras mecânicas, tratores, comprimir com rolo 
compressor cancha para calçamento ou asfaltamento, conduzir e manobrar a 
máquina acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para 
posicioná-la conforme as necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e 



 

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  

JUNC O D O S ER ID Ó  

 

Av. Balduino Guedes, 770 - Centro – Tele-Fax: (83) 3464-1087 -   E-mail: pm.junco@ig.com.br-  pmjunco@yahoo.com.br  
CNPJ 09.084.054/0001-57 - CEP: 58.640-000 - Junco do Seridó - PB 

movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de 
comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, 
cascalho, pedras e materiais análogos, zelar pela boa qualidade do serviço, 
controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de 
garantir sua correta execução; por em prática as  medidas de segurança 
recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar 
possíveis  acidentes. Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo 
as instruções de manutenção do fabricante, bem como providenciar a troca de pneus, 
quando necessário, efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, 
para assegurar o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de 
manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, depois de 
executados, efetuar os testes  necessários; anotar, seguindo normas estabelecidas, 
dados e informações sobre os trabalhos realizados,  consumo de combustível, 
conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; providenciar o  
abastecimento de combustível , água e lubrificantes nas máquinas sob  sua 
responsabilidade; e executar tarefas afins de interesse da municipalidade. 

Motorista – categoria “D” Dirigir automóveis, caminhonetes, veículos leves de transporte de passageiros, 
caminhões, micro-ônibus e ônibus escolar; verificar diariamente as condições de 
funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, 
nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagem, nível de combustível entre outros, para 
o transporte de cargas; verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está 
completa, bem como devolvê-la à chefia imediata quando do término da tarefa; zelar 
pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o uso de cintos 
de segurança; efetuar transporte de pacientes que necessitam de atendimento 
urgente, dentro ou fora do Município; realizar transporte de estudantes da rede 
municipal de educação; orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim 
de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos aos materiais transportados; 
observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento 
e largura; fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e 
externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção sempre que 
necessário; observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; 
auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes; auxiliar na distribuição de 
volumes, de acordo com normas e roteiros pré- estabelecidos; conduzir os servidores 
da Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido ou 
instruções específicas; anotar em formulário próprio, a quilometragem rodada, 
viagens realizadas, cargas transportadas, itinerários percorridos e outras ocorrências; 
recolher ao local apropriado o veículo após a realização do serviço, deixando-o 
corretamente estacionado e fechado; executar outras atividades correlatas ao cargo. 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No  001 / 2016 
 

ANEXO V 
 

Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição 
 
 
Este FORMULÁRIO também está à disposição do Candidato no site: www.conpass.com.br  
À Comissão Geral do Concurso, 
Eu, __________________________________________, portador do RG nº. __________________, CPF nº. _____________, 
Candidato ao Cargo: ___________________________________, venho através deste Instrumento, requerer a isenção da Taxa 
de Inscrição para o Concurso nº 001/2016, da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó-PB, de acordo com a Cláusula III, deste 
Edital e seus subitens. 
Declaro, ainda, sob as penas da Lei que estou ciente e de acordo com todas as exigências especificadas neste Edital. 
 

 Documentos obrigatórios para requisição de isenção 
(     ) Comprovante de inscrição no CadÚnico (subitem 3.3.1.) 
(     ) RG do requerente (subitem 3.3.2.) 
(     ) CPF do requerente (subitem 3.3.3.) 

(                                           ) NÚMERO DO NIS  
 

_______________, _____ de ______________________ de 2016. 
 

Assinatura do Candidato 
 
INSTRUÇÕES: 
O Candidato deverá: 
3.3 – O Candidato deverá anexar ao Requerimento, obrigatoriamente, de forma cumulativa e não alternativa, os seguintes documentos 
comprobatórios de sua hipossuficiência financeira: 
3.3.1 – Comprovante de sua inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) ativo para os Programas Sociais do Governo Federal, o qual deverá 
conter: seu nome completo, número da inscrição (para comprovação junto ao sistema do Governo). 
OBS: A simples posse de um número de NIS, atribuído pelo CadÚnico não é suficiente para garantir a isenção do candidato. Para isso, é 
necessário que o mesmo esteja inscrito em algum Programa Social do Governo Federal. 
3.3.2 – Documento de Identidade (RG) do requerente. 
3.3.3 – Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente. 
3.4 – Todos os Documentos apresentados deverão ser autenticados em Cartório por tabelião. 
3.5 – As solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição só serão analisadas quando entregues até a data limite estabelecida neste Edital 
(Calendário de Eventos). 
3.6 – A Prefeitura Municipal de Junco do Seridó e a CONPASS não se responsabilizam pelos requerimentos não entregues, seja qual for o 
motivo, ou entregues após a data limite para a publicação do resultado elencado no subitem 3.2. 
3.7 – Não será concedida Isenção da Taxa de Inscrição ao Candidato que: 

I. Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
II. Fraudar e/ou falsificar documentos; 
III. Pleitear a isenção, sem apresentar cópia autenticada dos documentos previstos nos subitens: 3.3.1 ao 3.3.3. 
IV. Não observar os locais, os prazos e os horários estabelecidos no subitem 3.1, 3.2 e Calendário de Eventos deste Edital (Anexo 
IX). 

3.8 – As informações prestadas no requerimento de isenção da taxa de inscrição, bem como a documentação apresentada, serão de inteira 
responsabilidade do requerente, podendo o mesmo responder, a qualquer momento por crime contra a fé pública. 
3.9 – Não será permitida a inclusão de documentos complementares, bem como a revisão da solicitação de isenção da taxa de inscrição, quando 
do seu indeferimento. 
3.10 – Não serão aceitas solicitações de isenção da taxa de inscrição por fax, e-mail ou qualquer outro que não definido neste Edital. 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No  001 / 2016 
 

ANEXO VI 
 

FORMULÁRIO PARA ENTREGA DA PROVA DE TÍTULOS. 
 

Prezados Senhores membros da Comissão Geral do Concurso, 
 

Nome do candidato  

Nº INSCRIÇÃO  n˚ do RG  Nº 
CPF   

Cargo   
TÍTULOS APRESENTADOS: Quantidade OBSERVAÇÕES: 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 

_______________________, _____ de _________________ de 2016 
 

 
 
 

Assinatura do Candidato 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No  001 / 2016 

ANEXO VII 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 
CARGO DO GRUPO I: 
Médico Generalista; Assistente Social; Nutricionista; Psicólogo; Educador Físico.  
1ª PARTE – PROGRAMAS ESPECÍFICOS: - 28 questões 
01 – MÉDICO GENERALISTA 
Asma Brônquica/ Dermatoviroses / Zoodermatoses / Hanseníase/ Doenças funcionais da tireóide / Diabetes Melito / Obesidade / Síndrome 
Metabólica / Dislipidemias / Prevenção e tratamento da doença aterosclerótica / Hipertensão arterial / Cardiopatia isquêmica / Insuficiência 
cardíaca / Medicamentos: antiinfectantes – analgésicos – antipiréticos - antinflamatórios não esteróides – AINES –cosrticosteróides / Prescrição 
de medicamentos – interações medicamentosas e iatrogenia por drogas / Fármacos e gravidez / Fármacos e lactação / Abdome agudo não 
traumático – avaliação inicial da dor abdominal aguda / Doenças inflamatórias intestinais - retocolite ulcerativa idiopática (RCUI) - doença de 
Crohn / Doença do refluxo gastro-esofágico – DRGE / Síndrome diarréica e infecções intestinais agudas / Gastrites /Helicobacter pylori / 
Úlcera péptica gastroduodenal / Parasitoses intestinais e teciduais / Pancreatites / Litíase biliar e renal / Doenças sexualmente transmissíveis – 
infecção pelo HIV em adultos / Infecção do trato urinário / Neoplasias hematológicas / Hepatites por vírus / Meningites bacterianas agudas / 
Leptospirose / Infecções por cocos gram-positivos / Tuberculose / Doença de Chagas / Calazar / Gripes e resfriados / Síndrome Nefrítica – 
Síndrome Nefrótica / Doença reumática e prevenção da endocardite infecciosa / Pneumonia adquirida na comunidade / Artrite reumatóide / 
Lupus eritematoso sistêmico –LES / Monoartrites – poliartrites – reumatismos de partes moles / Vertigens e tonturas / Cefaléias / 
Esquistossomose mansônica / Imunizações / Profilaxias pós-exposição – acidentes por animais peçonhentos – acidentes ofídicos – picadas de 
insetos, aranhas e escorpiões – profilaxia nas mordeduras – profilaxia pós-exposição a agentes infecciosos – profilaxia pós-esposição à material 
biológico / Doenças da próstata / Dengue – doenças exantemáticas / Osteoporose / O Sistema de Saúde do Brasil – a estratégia da Saúde da 
Família – a organização de serviços de atenção primária à saúde. 
 
02 – ASSISTENTE SOCIAL 
1. Serviço Social na contemporaneidade. 1.1 Transformações societárias. 1.2 A questão social e as transformações das políticas sociais. 1.3 
A Constituição de 1988 e a seguridade social (Saúde, Previdência Social e Assistência Social). 1.4 O papel do assistente social na 
implementação das políticas sociais no contexto da descentralização e municipalização: a gestão social e participativa. 2. Serviço Social e 
Assistência Social: trajetória, história e debate contemporâneo. 2.1 A Política de Assistência Social e o SUAS. 2.2 Legislações pertinente a 
política de assistência social.  3. Saúde e Serviço Social. 3.1 Política de Saúde e Serviço Social. 3.2  Saúde como direito e como serviço. 3.4 
Análise da Implementação de políticas e programas de saúde. 3.5 Saúde e cidadania. 3.6  Serviço Social e envelhecimento. 3.7 Legislações 
pertinente a política de saúde. 4. Serviço Social em Saúde Mental: Reforma Psiquiátrica. 4.1. Modelo assistencial em saúde mental. 4.2 
Reabilitações psicossocial e reinserção social. 4.3 Modalidades de atendimento. 4.5 Serviços substitutivos. 4.6 Política de redução de danos, 
intervenção interdisciplinar, álcool, tabagismo e outras drogas. 4.7 Legislações pertinente a saúde mental. 5. O processo de trabalho em 
Serviço Social. 5.1 Estratégias, intervenção profissional e interdisciplinaridade. 5.2 Mediação e instrumentalidade no trabalho do Assistente 
Social. 5.3 O Serviço Social como especialização do trabalho coletivo. 5.4 O trabalho do assistente social nas políticas sociais: criança, 
adolescente, mulher e idoso. 5.5 Famílias, redes e políticas públicas. 5.6 História Social da Família. 5.7 Família contemporânea: novas 
configurações. 5.8 Violência familiar, contexto de risco e proteção social. 6. Pesquisa em Serviço Social. 6.1 A utilidade da pesquisa no fazer 
profissional. 6.2 A teoria e a prática da pesquisa social. 7. Planejamento Social, Avaliação e Monitoramento de políticas, programas e 
projetos sociais.  8 Ética e legislação profissional. 8.1 Código de Ética do Assistente Social. 8.2 Lei de Regulamentação da Profissão. 8.3 A 
construção do projeto ético-político do Serviço Social. 8.4 As implicações ético-políticas do agir profissional. 9. Legislação Social por 
segmentos sociais: Mulher, criança e adolescente, idoso, pessoas com deficiência. Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
 
03 – NUTRICIONISTA  
1 – Macro e micronutrientes na alimentação humana; 
2 – Recomendações de energia e nutrientes; DRI´s. 
3 – Alimentação no 1º ano de vida, na infância e na adolescência; 
4 – Nutrição na gestação e na lactação; 
5 – Avaliação nutricional em diferentes grupos etários; 
6 – Microbiologia aplicadas as UAN´s: - classificação dos microorganismos, fontes de contaminação, vias de transmissão, fatores que 
interferem no metabolismo dos microorganismos; 
7 – Aspectos higiênicos sanitários em UAN´s: - saúde do manipulador de alimentos e controle de matérias-primas, - conservação e 
higienização da matéria-prima, - doenças transmitidas de alimentos; 
8 – APPCC (HACCP) Análise de perigos e pontos críticos de controle em UAN´s; Boas práticas na fabricação de alimentos; 
9 – Planejamento, organização e administração em UAN´s: - Recursos Humanos em UAN´s: dimensionamento, descrição de cargos e 
funções, recrutamento, seleção e treinamento; - Aspectos físicos da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN`s); 
10 – Alimentação coletiva: planejamento execução e avaliação de cardápios; 
11 – Terapia Nutricional: - nas doenças carenciais e na obesidade; - nos distúrbios endócrinos, cardiovasculares, renais e gastrointestinais; - 
nas enfermidades crônicas degenerativas;  
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12 – Programas governamentais na área de alimentação e nutrição: - Programa Nacional de Alimentação Escolar;  - Programa de 
Alimentação do Trabalhador; 
13 – Código de ética do nutricionista; 
14 – Introdução à técnica dietética: conceito, objetivo e métodos de preparo de alimentos; 
15 – Montagem de Fichas Técnicas de Preparação; 
16 – Fatores que interferem na biodisponibilidade de nutrientes; 
17 – Nutrição aplicada a atividade física e ao esporte; 
18 – Dietética e Gastronomia. 
 
04 – PSICÓLOGO  
1. A psicologia como ciência e profissão. 
2. Personalidade e desenvolvimento humano. 
3. Ética e saúde. 
4. A psicologia breve como abordagem no processo terapêutico. 
5. Psicossomática e o processo saúde-doença. 
6. O adoecer e o morrer no cotidiano hospitalar. 
7. O paciente, a equipe e a família na instituição. 
8. A humanização e o acolhimento na saúde. 
9. Políticas de saúde no Brasil: a reforma sanitária e a construção do sistema único de saúde. 
10. ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
11. Política nacional do idoso: estatuto do Idoso. 
 
03 – EDUCADOR FÍSICO  
1 – Fisiologia do Exercício 
2 – Avaliação Física 
3 – Conceitos de Atividade Física e Saúde 
4 – Prescrição de Exercício Físico para Saúde 
5 – Exercício Físico Aplicado aos Grupos Especiais 
 
 

2ª PARTE – PORTUGUÊS: (Para todos os cargos do GRUPO I) – 12 questões (OBS: As questões de Português seguirão 
as NOVAS REGRAS ORTOGRÁFICAS)  
1. Interpretação de texto 
2. Ortografia 
3. Acentuação gráfica 
4. Pontuação 
5. Morfologia 
6. Sintaxe 
7. Emprego da Crase 
8. Concordância Verbal e Nominal 
9. Regência Verbal e Nominal 
10. Estilística 

 
 
CARGO DO GRUPO II: 
Pedagogo; Professor de Educação Física 
1ª PARTE – PROGRAMAS ESPECÍFICOS: - 28 questões 
01 – PEDAGOGO 
1. O pedagogo numa perspectiva de trabalho coletivo na organização escolar 
2. Princípios norteadores da educação para a formação humana 
3. Abordagens sobre desenvolvimento e aprendizagem 
4. A criança de seis anos no Ensino Fundamental de nove anos 
5. Desafios para uma prática de alfabetização em contexto de letramento 
6. A organização curricular na Educação Básica 
7. Planejamento: dos objetivos à avaliação mediadora 
8. Projetos de trabalho 
9. Projeto Político Pedagógico 
10. Programa de Desenvolvimento Escolar – PDE 
11. Conselhos escolares 
12. Educação especial: da Legislação à Prática educativa 
13. Legislação referente à Educação Especial 
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02 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
1. Parâmetros Curriculares Nacionais 
2. Educação física na escola 
3. Abordagens pedagógicas da educação física escolar 
4. A pedagogia crítico-social dos conteúdos e a educação física brasileira 
5. Educação física uma abordagem cooperativa 
6. Educação física escolar fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista 
7. Concepções abertas no ensino da educação física 
8. Dimensões sociais do esporte 
9. Contexto atual e finalidades da educação física 
10. Ensinar educação física – possibilidades de intervenção na escola 
11. Os conteúdos da educação física escolar 
12. Sugestões metodológicas  
13. Avaliação em educação física 
14. Educação física & esportes – perspectivas para o século XXI 
15. Fundamentos do lazer e da animação cultural 
16. Corpo, gênero e sexualidade: educando para a diversidade 
17. Estilos de ensino e aprendizagem motora: implicações para a prática 
18. Metodologia do ensino de educação física 
19. Sistema de formação e treinamento esportivo 
20. Desenvolvimento das capacidades inerentes ao rendimento esportivo 
21. Da aprendizagem motora ao treinamento técnico: conceitos e perspectivas 
22. Desenvolvimento humano: teorias e estudos 

 

2ª PARTE – DIDÁTICA GERAL: (Para todos os cargos do GRUPO II) – 12 questões  
1. A didática como prática educativa;  
2. Didática e democratização do ensino;  
3. O processo ensino-aprendizagem;  
4. Planejamento, métodos e avaliação mediadora;  
5. Recursos didáticos e sua utilização no ensino;  
6. Saberes necessários à prática educativa; 
7. Abordagens sobre desenvolvimento e aprendizagem; 
8. O sentido do aprendizado no Ensino Fundamental 
 
 
CARGO DO GRUPO III: 
Auxiliar Técnico em Saúde Bucal; Agente Comunitário de Saúde.  
1ª PARTE – PROGRAMAS ESPECÍFICOS: - 20 questões 
01 – AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
1. Processo saúde-doença; principais problemas de saúde bucal. 
2. Relações humanas; Recursos humanos em Odontologia. 
3. Epidemiologia/indicadores de saúde e fatores de risco. Vigilância em Saúde Bucal. 
4. Materiais de Uso Odontológico. 
5. Políticas de Saúde no Brasil/Sistema Único de Saúde; Estratégia Saúde da Família; Política Nacional de Saúde Bucal/Brasil Sorridente.  
6. Promoção da saúde/Educação para a saúde; Prevenção dos principais problemas de saúde bucal. 
7. Anatomia e fisiologia do corpo humano e da cavidade bucal. 
8. Doenças transmissíveis e não transmissíveis.  
9. Biossegurança e Ergonomia em odontologia. 
10. Fluoretos em Odontologia 
 
02 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
1. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes;  
2. Princípios e diretrizes do SUS e a Lei Orgânica da Saúde;  
3. Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação;  
4. Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos;  
5. Interpretação demográfica;  
6. Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência;  
7. Indicadores epidemiológicos;  
8. Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da população;  
9. Critérios operacionais para definição de prioridades: indicadores sócio-econômicos, culturais e epidemiológicos;  
10. Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva;  
11. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas;  
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12. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, 
equidade, outros;  

13. Sistema de informação em saúde;  
14. Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processo migratórios, analfabetismo, ausência ou insuficiência 

de infra-estrutura básica, outros;  
15. Promoção da saúde: conceitos e estratégias. 
16. Legislação do SUS e Doenças de notificação compulsória 

 

2ª PARTE – SAÚDE PÚBLICA: (Para todos os cargos do GRUPO III) – 10 questões  
Políticas de Saúde no Brasil; Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – Capítulo da 
Saúde (art. 196 ao 200); Lei no 8.080 de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde); Lei no 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Princípios 
e diretrizes do SUS; Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Programas de Saúde do 
SUS: noções gerais; Níveis de atenção e níveis de complexidade. Normas Operacionais do SUS (NOB 01/91, 01/93, 01/96 e NOAS 01/02). O 
Pacto pela Saúde; Programação Pactuada Integrada (PPI); Epidemiologia. Agravos de Notificação Compulsória. Os Conselhos de Saúde. 
Sistemas de informação em saúde. Política de Gestão do Trabalho no SUS e Processo de educação permanente em saúde.  
 

3ª PARTE – PORTUGUÊS: (Para todos os cargos do GRUPO III) – 10 questões (OBS: As questões de Português seguirão 
as NOVAS REGRAS ORTOGRÁFICAS)  
1 - Interpretação de texto  
2  - Parônimos / Homônimos 
3  - Fonologia e Ortografia 
4  - Acentuação gráfica 
5  - Pontuação 
6  - Morfologia 
7  - Sintaxe 
8  - Concordância Verbal e Nominal 
9  - Emprego da Crase 
10 - Regência Verbal e Nominal 
 
 

 
CARGO DO GRUPO IV: 
Oficineiro. 
1ª PARTE – PROGRAMAS ESPECÍFICOS: - 20 questões 
01 – OFICINEIRO 
1. Atribuições básicas dos oficineiros em serviços socioeducativos 
2. Estatuto da CRIANÇA e do ADOLESCENTE -ECA 
3. Criança, adolescente, jovem e adultos: características básicas 
4. Finalidade e ações que abrangem: jogos e brinquedos; reforço escolar atividades artísticas e culturais 
5. Higiene corporal e do ambiente 
6. Saúde e primeiros socorros 
7. Oficinas de reflexão e de convivência: conceito, metodologias específicas para atividades lúdicas envolvendo saúde, cultura, esporte e 

lazer 
8. Referenciais pedagógicos fornecidos pelo MDS às equipes técnicas do Serviço Socioeducativo 
9. Grupos socioeducativos para famílias ou seus representantes e oficinas de reflexão e 
10. Convivência 
11. O trabalho técnico-operativo, apoiado em metodologias específicas 
 

2ª PARTE – PORTUGUÊS: (Para todos os cargos do GRUPO IV) – 10 questões (OBS: As questões de Português seguirão 
as NOVAS REGRAS ORTOGRÁFICAS)  
1 - Interpretação de texto  
2  - Parônimos / Homônimos 
3  - Fonologia e Ortografia 
4  - Acentuação gráfica 
5  - Pontuação 
6  - Morfologia 
7  - Sintaxe 
8  - Concordância Verbal e Nominal 
9  - Emprego da Crase 
10 - Regência Verbal e Nominal 
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3ª PARTE – MATEMÁTICA: (Para todos os cargos do GRUPO IV) – 10 questões  
1. Números e operações: (Problemas envolvendo os Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Problemas envolvendo MMC e 

MDC; Problemas envolvendo porcentagem; Razão e proporção; Regra de três simples e composta; Juros simples e juros compostos; 
Análise combinatória e probabilidade.) 

2. Álgebra: (Resolução de problemas envolvendo conjuntos; Função do 1º e 2º graus e aplicações; Função exponencial e logarítmica e 
aplicações; Progressão aritmética e geométrica e aplicações; Matrizes e aplicações; Aplicações de sistemas lineares em problemas 
contextualizados; Produtos notáveis e Fatoração algébrica; Problemas envolvendo equações do 1 1º e 2º graus; Resolução de problemas 
envolvendo equações do 1º e 2º graus; Problemas envolvendo sistemas de equações do 1º e 2º graus.) 

3. Trigonometria: (Razões trigonométricas em um triângulo retêngulo e aplicações; Lei dos senos e cossenos e aplicações; Estudo das funções 
seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica.) 

4. Geometria: (Problemas envolvendo unidades de medidas de comprimento, superfície, massa, tempo, volume e capacidade; Políginos 
convexos; número de diagonais, soma dos ângulos internos e externos e suas classificações; Polígonos  regulares inscritos e circunscritos: 
seus elementos e relações métricas; Resolução de problemas envolvendo o Teorema de Tales e o Teorema de Pitágoras; Cálculo de áreas 
das principais figuras planas e aplicações; Geometria espacial: áreas e volumes dos prismas, cilindros, cones, pirâmides, esferas e 
aplicações.) 

5. Tratamento da Informação: (Leitura e interpretação de gráficos e tabelas; Representações gráficas; Medidas de tendência central: médias, 
moda e mediana.) 

 
 
CARGO DO GRUPO V: 
Operador de Máquina Pesada; Motorista – categoria “D”. 
1ª PARTE – PROGRAMAS ESPECÍFICOS: - 20 questões 
01 – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA / MOTORISTA “D” 
1 – Sistema Nacional de Trânsito: Finalidade, Composição, Competências. 
2 – Educação para o Trânsito. 
3 – Noções de Direção Defensiva. 
4 – Uso correto do veículo.  
5 – Normas Gerais de Circulação e Conduta. 
6 – Sinalização de Trânsito. 
7 – Veículos: registro, licenciamento, condução de escolares. 
8 – Habilitação: requisitos aprendizagem, exames, permissão para dirigir, categorias. 
9 – Primeiros Socorros. 
10 – Proteção do meio ambiente. 
11 – Cidadania. 
12 – Noções de mecânica básica de autos. 
13 – Operação da Fiscalização e do Policiamento Ostensivo de Trânsito. 
14 – Infrações, Penalidades e Multas. 
15 – Medidas Administrativas. 
16 – Processo Administrativo. 
17 – Crimes de Trânsito. 
2ª PARTE – PORTUGUÊS: (Para todos os cargos do GRUPO V) – 10 questões (OBS: As questões de Português seguirão 
as NOVAS REGRAS ORTOGRÁFICAS)  
1. Interpretação de texto  
2. Fonologia e Ortografia 
3. Acentuação gráfica 
4. Pontuação 
5. Morfologia 
6. Sintaxe 
7. Concordância Verbal e Nominal 
8. Emprego da Crase 
3ª PARTE – MATEMÁTICA: (Para todos os cargos do GRUPO V) – 10 questões  
1. Números e operações: (Problemas envolvendo os Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Problemas envolvendo MMC 

e MDC; Problemas envolvendo porcentagem; Relações entre grandezas diretas e inversas; Razão e proporção; Regra de três simples e 
composta; Juros simples; Princípio multiplicativo e noções de probabilidade.) 

2. Álgebra: (Produtos notáveis e Fatoração algébrica; Problemas envolvendo equações do 1 1º e 2º graus; Resolução de problemas 
envolvendo equações do 1º e 2º graus; Problemas envolvendo sistemas de equações do 1º e 2º graus.) 

3. Espaço e Forma: (Problemas envolvendo unidades de medidas de comprimento, superfície, massa, tempo, volume e capacidade; 
Resolução de problemas envolvendo o Teorema de Tales e o Teorema de Pitágoras; Cálculo de áreas das principais figuras planas e 
aplicações; Cálculo de volume de prismas, cilindros, cones, pirâmides e esferas.) 

4. Tratamento da Informação: (Leitura e interpretação de gráficos e tabelas; Medidas de tendência central: médias, moda e mediana.) 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No  001 / 2016 

ANEXO VIII 
 

TABELA DE COMPOSIÇÃO DAS PROVAS 
 
 
A PROVA ESCRITA SERÁ COMPOSTA DE ACORDO COM A TABELA A SEGUIR: 
 

Cargos 
Partes / Composição 

Partes Composição Número de 
Questões 

Total de 
Questões 

GRUPO I 
1ª Parte Questões de Conhecimentos Específicos 28 

40 2ª Parte Questões de Português  12 

GRUPO II * 
1ª Parte Questões de Conhecimentos Específicos 28 

40 2ª Parte Questões de Didática Geral 12 

GRUPO III 
1ª Parte Questões de Conhecimentos Específicos 20 

40 2ª Parte Questões de Saúde Pública 10 
3ª Parte Questões de Português  10 

GRUPO IV 
1ª Parte Questões de Conhecimentos Específicos 20 

40 2ª Parte Questões de Português  10 
3ª Parte Questões de Matemática  10 

 1ª Parte Questões de Conhecimentos Específicos 20  
GRUPO V 2ª Parte Questões de Português  10 40 
 3ª Parte Questões de Matemática  10  

 
* O cargo do GRUPO II será submetido à PROVA DE TÍTULOS de caráter classificatório. 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No  001 / 2016 
 

ANEXO IX 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 

Acontecimentos importantes Períodos 
Publicação do Edital 001/2016 27/04/2016 
Período das Inscrições  02/05/2016 a 02/06/2016* 
Período destinado à Solicitação da Isenção do pagamento da taxa de Inscrição 02/05/2016 a 05/05/2016 
Divulgação da relação dos Candidatos isentos do pagamento da Taxa de Inscrição 16/05/2016 
Prazo para entrega dos recursos contra o Resultado dos Pedidos de Isenção 16/05/2016 a 18/05/2016 
Divulgação definitiva da relação dos Candidatos isentos do pagamento da Taxa de 
Inscrição 

24/05/2016 

Divulgação da Lista de candidatos com Inscrições Homologadas 08/06/2016 
Publicação da concorrência preliminar 29/06/2016 
Período de emissão dos cartões de inscrição (modo on-line) 29/06/2016 a 09/07/2016 
Divulgação dos locais de provas 29/06/2016 
PROVA ESCRITA 10/07/2016 
Publicação dos gabaritos oficiais preliminares e concorrência oficial definitiva 11/07/2016 
Prazo para entrega dos recursos contra os gabaritos 11/07/2016 a 13/07/2016 
Publicação do gabarito oficial definitivo e do resultado dos recursos 25/07/2016 
Publicação da Relação de Faltosos 25/07/2016 
Publicação do resultado preliminar da Prova Escrita 25/07/2016 
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita 25/07/2016 a 27/07/2016 
Publicação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita 02/08/2016 
Publicação do resultado oficial da Prova Escrita 02/08/2016 
Prazo para entrega dos documentos para a PROVA DE TÍTULOS (cargos do GRUPO 
II) 

02/08/2016 a 04/08/2016 

Aplicação da PROVA PRÁTICA para o cargo de Operador de Máquina Pesada 20/08/2016 
Publicação do resultado preliminar da Prova Prática e do resultado preliminar da Prova 
de Títulos 

22/08/2016 

Prazo para entrega dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Prática e contra o 
resultado preliminar da Prova de Títulos 

22/08/2016 a 24/08/2016 

Publicação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar da Prova de Títulos e da 
Prova Prática 

30/08/2016 

Publicação do resultado final da Prova de Títulos e da Prova Prática 30/08/2016 
RESULTADO OFICIAL FINAL – APÓS ENCERRADAS TODAS AS ETAPAS 30/08/2016 
Homologação Após Resultado Oficial 

Final 
Admissão Após homologação 

(*) Pode pagar o boleto até o dia 03/06/2016 
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Publicado por:
Rodrigo Teu 

Código Identificador:6FCA45B7 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA Nº 30/2016

SUSPENDE O CONCURSO PÚBLICO ABERTO 
ATRAVÉS DO EDITAL Nº 001/2016, DE 27 DE 
ABRIL DE 2016 NO MUNICÍPIO DE JUNCO DO 
SERIDÓ/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE JUNCO DO SERIDÓ, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista a RECOMENDAÇÃO 
N° 002/2016, oriunda do Ministério Público Estadual, e, embora não 
existam requisitos suficientes para a anulação do concurso público de 
edital nº 001/2016, por ora, e por medida de cautela, RESOLVE: 
  
I � Determinar o cumprimento parcial da recomendação N° 002/2016, 
para o fim de SUSPENDER o Concurso Público aberto através do 
Edital nº 001/2016, de 27 de Abril de 2016, considerando a hipótese 
de reversão da decisão referida, pela improcedência da denúncia 
formulada, após melhor apuração dos fatos, devendo os prazos do 
concurso serem retomados se for o caso, em caso de manutenção do 
certame, após ulterior decisão; 
  
II � Determinar o encaminhamento de toda a documentação 
relacionada ao referido concurso público, para análise do Ministério 
Público Estadual; 
  
III � Está portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
  
Registre-se.  
Publique-se.  
Cumpra-se. 
  
Junco do Seridó/PB, 07 de Julho de 2016. 
  
COSMO SIMÕES DE MEDEIROS

Prefeito Constitucional 
Publicado por:

José Márcio Monteiro Nunes 
Código Identificador:129200F4 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 

00032/2016 � SRP

O Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, através da Pregoeira 
Oficial do Município, torna público que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00032/2016, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o Registro de Preços, 
para a aquisição de medicamentos Atenção Básica, Psicotrópicos, 
Injetáveis e Éticos, para atender as necessidades dos Postos de Saúde 
do Município de Juripiranga, no dia 22/07/2016 às 9:00 horas, na Sala 
de Licitações deste Órgão, situada à Rua São Paulo, 67 � Juripiranga - 
PB. 
O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos 
interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 
horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 8795-6228, até o dia 
21/07/2016. 
  
Juripiranga(PB), 07 de julho de 2016. 
  
VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS

Pregoeira 

Publicado por:
Edivânio Bernardo dos Santos 

Código Identificador:83B195BE 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 

00029/2016

O Pregoeiro deste município informa a quem interessar o Adiamento 
da Abertura do Pregão Presencial n.º 0029/2016, Objetivo: Execução 
dos serviços de transportes diversos destinados a esta Prefeitura, do 
dia 08/07/2016 para o dia 14/07/2016 no mesmo horário e local. 
  
Mataraca - PB, 07 de Julho de 2016 
  
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO 

Pregoeiro Oficial 
Publicado por:

Renata Monteiro da Silva 
Código Identificador:392E897A 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS 
PORTARIA Nº 003/2016

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, 
no uso de suas atribuições legais e institucionais,
  
CONSIDERANDO o Requerimento Administrativo apresentado por 
Eliane Costa Domingos, 1ª Suplente do PSB de Montadas, vindicando 
a ascensão à vaga da vereadora Seilândia Basílio Alves Souza, eleita 
pela referida legenda; 
CONSIDERANDO que é de conhecimento público e notório que a 
Vereadora Seilândia Basílio Alves Souza, detentora titular do 
mandato, não requereu seu afastamento para o gozo de Licença 
Maternidade; 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico encartado nos autos deste 
Processo Administrativo nº 001/2016, opinando pela procedência do 
pedido formulado; 
CONSIDERANDO, por fim, que o direito à Licença Maternidade, 
sem prejuízo do emprego e do salário, é norma constitucional que visa 
a conferir proteção ao desenvolvimento do nascituro, sendo, portanto, 
direito irrenunciável e insuscetível de qualquer negociação ou 
transação, 
  
R E S O L V E: 
  
Art. 1º. DETERMINAR o afastamento da vereadora SEILÂNDIA 
BASÍLIO ALVES SOUZA do exercício das atribuições do cargo 
eletivo de Vereadora, para usufruto da Licença Maternidade, pelo 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da presente data. 
Art. 2º. CONVOCAR a 1ª Suplente, ELIANE COSTA DOMINGOS, 
para assumir o cargo em vacância durante o período da licença, 
observando-se as disposições da Lei Orgânica e do Regimento 
Interno. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as 
disposições em contrário. 
  
Montadas, 05 de julho de 2016. 
  
RAMALHO ANTÔNIO DE SOUZA

Presidente 
  
CÍCERO LIBERATO DA SILVA

1º Secretário 
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