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PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO - COMPEC

EDITAL

          A Comissão Permanente de Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação – COMPEC, devidamente
autorizada pelo Prefeito da Cidade de Natal, torna público que fará realizar Concurso Público de Provas e Títulos
para o provimento de cargos de Professor PE-2, do quadro de professores da Secretaria Municipal de Educação da
Prefeitura Municipal do Natal-RN, observadas as disposições constitucionais pertinentes e, em particular, as normas
contidas no presente edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso visa o provimento do número de vagas definido no subitem 4.1. e daquelas que vierem a ocorrer
durante o prazo de validade estabelecido no subitem 11.9 deste edital e será executado pela Fundação
Norte-Riograndense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC.

2. DAS PROVAS
2.1. O Concurso constituir-se-á da aplicação:
a) de Prova Escrita, eliminatória, que avaliará competências e habilidades nas áreas de conhecimento em que se
organizam as atividades pedagógicas.
b) de Prova de Títulos, de caráter classificatório, que visa aferir o enriquecimento da capacitação e especialização
técnico-profissional do candidato.

2.2. Da Prova Escrita
2.2.1. A Prova Escrita será assim constituída: 
a) 30 (trinta) questões de múltipla escolha, sendo 22 (vinte e duas) questões de conhecimentos específicos e 08 (oito)
questões de Didática Geral para cada área de conhecimento, versando sobre os assuntos relacionados no programa
do concurso;
b) 01 (uma) Redação em Língua Portuguesa, para todas as categorias.

2.2.2. Cada questão de múltipla escolha terá valor 0,2 (zero vírgula dois décimos), perfazendo um valor total de 6,0
(seis) pontos.
2.2.3. A Redação terá valor máximo de 4,0 (quatro) pontos.
2.2.4. Será eliminado o candidato que: 
a) não atingir o mínimo de 02 (dois) acertos nas questões de Didática e/ou 06 (seis) acertos nas questões de
conhecimentos específicos;
b) obtiver pontuação inferior a 1,0 (um) na Redação.
2.2.5. Não será corrigida a Redação do candidato que não alcançar a pontuação mínima prevista na alínea “a” do
subitem anterior.
2.2.6. A nota final da Prova Escrita será obtida pela soma entre a pontuação obtida nas questões de múltipla escolha
e o valor dos pontos alcançados na Redação.
2.2.7. Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco).

2.3. Da Prova de Títulos
2.3.1. A prova de Títulos será de caráter classificatório e a pontuação atribuída a cada documento-título obedecerá a
seguinte tabela:

TÍTULOS
Quantidade Máxima de

títulos a serem
consideradas

Valor
Unitário dos

Pontos

Valor Máximo de
Pontos a serem

atribuídos
Licenciatura Plena ou Graduação, desde que não seja
pré–requisito para à área de inscrição. 1 1 1

Certificado de Pós-Graduação em nível de especialização
na área de Educação com a carga horária mínima de 360
horas

2 1 2

Certificado de Pós-Graduação em nível de Mestrado na
área de Educação. 1 1 1

Certificado de Pós-Graduação em nível de Doutorado na
área de Educação 1 1 1

Trabalho Cientifico na área de Educação, apresentado em
Congresso, Seminário, Simpósio e similares, desde que
publicado ou reproduzido por órgão oficial; artigo, capítulo
ou livro publicados.

2 1 2

Experiência comprovada no exercício do magistério, a
nível da Educação Infantil/Ensino Fundamental, mínimo
de 1 (um) ano letivo.

1 2 2

Cursos de aperfeiçoamento ou atualização com carga
horária mínima de 180 horas. 1 1 1

2.3.2. Os documentos comprobatórios dos títulos deverão ser entregues pelos candidatos aprovados em local e data
a serem determinados no edital de publicação do resultado da Prova Escrita.
2.3.3 A nota final dos títulos será apurada dividindo-se a soma dos pontos obtidos por 02 (dois) e adicionando-se o
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resultado ao valor 5,0 (cinco).

3. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS
3.1. A Prova Escrita será aplicada no dia 26 de outubro de 2003, no horário das 8 às 12 horas, nos locais indicados
no Cartão de Inscrição do candidato.
3.2. O acesso ao local onde será aplicada a prova ocorrerá das 7h30m às 7h50m (horário da TELEMAR local).
3.3. O candidato que chegar após 7h50m não terá acesso ao local de realização das provas.
3.4. Para ter acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o Cartão de Inscrição e o original do mesmo
documento utilizado na inscrição, salvo quando explicitamente autorizado pela FUNPEC.
3.5. Durante a aplicação das provas não será permitido ao candidato portar boné, telefone celular ou qualquer outro
tipo de aparelho eletrônico, calculadora, dicionário, livro, apostila ou material do mesmo gênero, corretor líquido ou
outros. 
3.6. O candidato receberá um Caderno de Provas, contendo as 30 (trinta) questões de múltipla escolha e as
orientações para confecção da Redação, de acordo com o estabelecido no subitem 2.2.1. do presente edital. 
3.7. Além do Caderno de Provas, o candidato receberá uma Folha de Respostas na qual deverá assinalar as
respostas das 30 (trinta) questões de múltipla escolha.
3.8. Na Folha de Respostas, dentre outras informações, constará o nome do candidato e seu número de inscrição.
3.9. O candidato deverá verificar se os seus dados impressos na Folha de Respostas estão corretos e, caso constate
algum erro, deverá, imediatamente, comunicar o fato ao fiscal de sala.
3.10. Na primeira hora de aplicação o candidato deverá ser identificado e assinar, nos locais apropriados, a Folha de
Respostas e o Caderno de Provas, conforme orientação do fiscal.
3.11. O candidato disporá de, no máximo, 04 (quatro) horas para escrever em caráter definitivo a Redação e
responder todas as questões de múltipla escolha. 
3.12. As questões de múltipla escolha terão quatro opções de resposta, das quais apenas uma será correta.
3.13. A Folha de Respostas será corrigida por sistema eletrônico e não poderá ser rasurada, dobrada, amassada ou
danificada.
3.14. Na Folha de Respostas, o candidato deverá assinalar, para cada questão, exclusivamente com caneta
esferográfica azul ou preta, a opção que julgar correta, não ultrapassando os lados da bolha.
3.15. Será eliminado o candidato que se identificar fora do local apropriado do Caderno de Provas.
3.16. Também será eliminado o candidato que assinalar as respostas das questões de múltipla escolha e/ou escrever
a sua Redação com lápis grafite ou caneta que não seja esferográfica de cor azul ou preta.
3.17. Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao fiscal o Caderno de Provas e a
Folha de Respostas.

4. DAS VAGAS
4.1. As vagas estão distribuídas por áreas de conhecimento, conforme discriminado no quadro seguinte:

CÓDIGO TITULAÇÃOEXIGIDA ÁREAS DE CONHECIMENTO Nº DE
VAGAS

101 Lic. Plena em Educação Física Educação Física 40
102 Lic. Plena em Geografia Geografia 35
103 Lic. Plena em História História 40
104 Lic. Plena em Português Português 40
105 Lic. Plena em Inglês Inglês 30
106 Lic. Plena em Matemática Matemática 50
107 Lic. Plena em Ensino da Arte Ensino da Arte 40
108 Lic. Plena em Teologia Ensino Religioso 35

109 Lic. Plena em Ciências ou
Biologia Ciências 10

110 Lic. Plena em Pedagogia Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental (1a
a 4a) 300

Total de Vagas: 620

4.2. As vagas reservadas para cada área de conhecimento serão específicas e não se comunicam.
4.3. Em nenhuma hipótese efetuar-se-á:
a) remanejamento de vagas entre as diferentes áreas de conhecimento;
b) nomeação de candidato fora da área de conhecimento para a qual optou concorrer.

5. DA INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição será feita via internet, nos dias úteis do período de 8 a 19 de setembro de 2003.
5.2. A inscrição deverá ser feita pelo próprio candidato ou pessoa de sua confiança, observando os seguintes
procedimentos:
a) acessar a página www.comperve.ufrn.br, na qual estarão disponíveis, on line, o Edital do Concurso e as
orientações ao candidato;
b) preencher integralmente o formulário de inscrição, de acordo com as instruções;
c) imprimir o Boleto de Pagamento; 
d) efetuar o pagamento no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), correspondente à taxa de inscrição, de acordo com as
instruções contidas no próprio boleto. 
5.3. O pagamento deverá ser efetuado até a data do vencimento constante no próprio boleto, exclusivamente nas
casas lotéricas.
5.4. Não será efetivada a inscrição do candidato que efetuar o pagamento através de cheque sem o devido
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provimento de fundos.
5.5. É de inteira responsabilidade do candidato manter sob sua guarda o comprovante de pagamento referente à
inscrição, o qual deverá ser apresentado na ocasião do recebimento do cartão de inscrição.
5.6. O candidato terá direito a apenas uma inscrição e em única área de conhecimento. Caso efetue o pagamento de
mais de uma taxa de inscrição e/ou se inscreva em mais de uma área de conhecimento, será considerada apenas a
última inscrição realizada e não será devolvida qualquer taxa.
5.7. Para efeito de recebimento do cartão de inscrição serão considerados documentos de identificação: 
a) Carteiras expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública;
b) Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros
Militares; 
c) Carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores (ordens, conselhos, etc.); 
d) Passaporte; 
e) Certificado de Reservista;
f) Carteira de Trabalho; 
g) Carteira Nacional de Habilitação no novo modelo, contendo foto;
h) Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham validade como identidade.
5.8. A FUNPEC não se responsabiliza por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
5.9. Caso o candidato não disponha de meios para efetuar a inscrição via internet, poderá fazê-lo na sede da
COMPERVE, no Campus Universitário da UFRN, nos dias úteis do período de 8 a 19 de setembro de 2003, no
horário das 8 às 17 horas.
5.10. Doadores de sangue têm direito a isenção da taxa, de acordo com a Lei Estadual nº 5869/89. Para usufruir de
tal direito, deverão obrigatoriamente efetuar sua inscrição na sede da COMPERVE, no mesmo período citado no
subitem 5.9., portando original e cópia da Carteira de Doador e Declaração, emitida pelo órgão competente, de que o
candidato efetuou, no mínimo, 03 (três) doações de sangue nos últimos 12 (doze) meses.

6. DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO
6.1. O Cartão de Inscrição será entregue exclusivamente ao próprio candidato, no período de 06 a 10 de outubro de
2003, das 8 às 17 horas, na sede da COMPERVE, no Campus Universitário da UFRN.
6.2. No ato do recebimento do cartão de inscrição, o candidato deverá entregar uma fotografia 3x4, datada a partir de
2002, o comprovante do pagamento efetuado e o original do documento utilizado na inscrição, devendo assinar o
cartão na presença do responsável pela entrega.
6.3. É de inteira responsabilidade do candidato a conferência de todas as informações contidas no Cartão de
Inscrição.
6.4. Caso o Cartão de Inscrição contenha algum erro nos dados pessoais, o candidato deverá procurar a
COMPERVE até o dia 17 de outubro de 2003, para que seja providenciada a respectiva retificação.
6.5. Não será permitida mudança na área de conhecimento para a qual o candidato optou concorrer.
6.6. O Cartão de Inscrição indicará onde o candidato realizará as provas, sendo documento indispensável para o seu
acesso ao local.
6.7. O candidato que não buscar o Cartão de Inscrição no período estabelecido no subitem 6.1., deverá dirigir-se à
sede da COMPERVE no dia 24 de outubro de 2.003, no horário das 7h30m às 11h30m e das 13h30m às 17h30m,
munido de uma fotografia 3x4 datada a partir de 2002, sendo-lhe vedada a retificação de dados que por ventura
estejam incorretos.
6.8. O candidato poderá solicitar 2a via do cartão de inscrição, devendo, para este fim, apresentar-se na COMPERVE
no dia 24 de outubro de 2.003, impreterivelmente até as 11h30m, entregar uma fotografia 3X4, pagar uma taxa de R$
5,00 (cinco reais) e assinar o novo cartão no ato do recebimento.

7. DA NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CONVOCADOS
7.1. São requisitos para a nomeação:
a) ter habilitação específica para a área de conhecimento na qual se inscreveu, de acordo com o quadro constante no
item 3.1. deste edital;
b) ser brasileiro, nato ou naturalizado, em conformidade com o artigo 12, da Constituição Federal;
c) estar no gozo de seus direitos civis e políticos;
d) possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data do encerramento das inscrições;
e) estar, o candidato do sexo masculino, em regular situação perante o serviço militar;
f) estar em dia com as obrigações eleitorais.

8. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
8.1. Aos candidatos portadores de deficiência serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que venham a ser
preenchidas em decorrência do concurso. 
8.2. O candidato portador de deficiência terá que, obrigatoriamente, efetuar sua inscrição na sede da COMPERVE, no
mesmo período citado no subitem 5.9. e, deverá, neste ato, declarar, comprovar e especificar a(s) deficiência(s) que
porta. 
8.3. A compatibilidade da(s) deficiência(s) dos candidatos com o exercício do cargo será avaliada pela Junta Médica
do Município.
8.4. O candidato portador de deficiência física que necessitar de condições especiais para realizar as provas deverá
entregar requerimento na sede da COMPERVE, no período e horário de inscrição, acompanhado de atestado médico
com a descrição de sua deficiência e a especificação do tratamento diferenciado adequado.

9. DA CLASSIFICAÇÃO
9.1. O argumento de classificação final do candidato no Concurso será o resultado da média ponderada do número
de pontos obtidos na Prova Escrita, com peso 8 (oito) e da nota obtida na Prova de Títulos, com peso 2 (dois),
obedecendo a ordem decrescente.
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9.2. Na hipótese de coincidência de média final (empate) serão utilizados os seguintes critérios de desempate, pela
ordem, decidindo-se em favor, sucessivamente, do candidato:
a) que obtiver maior pontuação nas questões que versam sobre conhecimentos específicos;
b) que obtiver maior pontuação na redação;
c) já pertencente ao serviço público municipal;
d) mais idoso.

10. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
10.1. A Secretaria Municipal de Administração,Recursos Humanos e Finanças, após receber a lista dos classificados,
providenciará a homologação do Concurso no prazo de 15 (quinze) dias.

11. DO PROVIMENTO DOS CARGOS
11.1. O provimento dos cargos obedecerá à ordem de classificação dos candidatos. 
11.2. Para efeito de posse, o candidato aprovado será nomeado de acordo com a necessidade da rede municipal de
ensino, obedecida a ordem de classificação, desde que atenda o disposto nos subitens 7.1 e 11.5 deste edital e seja
considerado apto na inspeção de saúde realizada pela Junta Médica do Município.
11.3. O resultado final do concurso será publicado através de Edital, no Diário Oficial do Município de Natal, sendo
afixado na sede da Secretaria Municipal de Educação, com endereço Rua João Pessoa, 634, Edifício Ducal Palace,
8º andar, Cidade Alta, Natal (RN).
11.4. A convocação para a nomeação do candidato devidamente habilitado de acordo com o que dispõe o item 4
deste edital, para o preenchimento das vagas existentes, dar-se-á através de Edital de Convocação, que será afixado
na sede da Secretaria Municipal de Educação e publicado no Diário Oficial do Município e nos jornais de maior
circulação do Estado.
11.5. Para que se efetue a nomeação, o candidato deverá apresentar-se munido dos seguintes documentos:
a) Cédula de Identidade;
b)Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
c)CPF;
d)PIS ou PASEP (se for cadastrado)
e)Laudo Médico fornecido pela Junta Médica do Município do Natal;
f)Original e cópia do Diploma ou certidão de conclusão de Curso expedida por instituição devidamente autorizada,
coerente com a habilitação à qual se propôs.
11.6. O candidato que não atender à convocação de que trata o item 11.4. no prazo de 72 horas será
automaticamente desclassificado, sendo convocado o próximo candidato classificado.
11.7. Após a publicação da homologação do resultado do Concurso no Diário Oficial do Município e respeitado o
prazo de vigência do Concurso, é facultado ao candidato habilitado solicitar, uma única vez, a alteração de sua
classificação para posicionar-se após o ultimo classificado, mediante requerimento escrito, dirigido ao Presidente da
Comissão Permanente de Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação - COMPEC, antes da publicação
de seu ato de nomeação.
11.8. A habilitação do candidato no Concurso não lhe assegura a convocação automática, mas garante a expectativa
do direito de ser chamado dentro da ordem de classificação, ficando a concretização do ato condicionada à
observância da legislação pertinente e á necessidade do Município.
11.9. O prazo de validade do Concurso de que trata o presente Edital será de 02 (dois) anos, contados a partir da
data da publicação de sua homologação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado uma única vez por
igual período.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Em hipótese alguma ocorrerá devolução de qualquer taxa recolhida.
12.2. O candidato somente poderá fazer prova no local pré-estabelecido.
12.3. Após a divulgação dos gabaritos, o candidato terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para encaminhar pedido
de revisão, devidamente fundamentado, ao Presidente da Comissão Permanente de Concurso Público da Secretaria
Municipal de Educação – COMPEC, que submeterá o requerimento à apreciação da FUNPEC.
12.4. A FUNPEC divulgará sua posição sobre o caso até as 17h do dia 29 de outubro de 2.003. 
12.5. Na hipótese de alguma questão vir a ser anulada, o seu valor em pontos será contabilizado em favor de todos
os candidatos. 
12.6. Será excluído do concurso o candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela concorrer, atentar
contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar,
fiscalizar ou orientar a aplicação das provas.
12.7. A inexatidão de informações e irregularidades de documentos, ainda que verificados posteriormente, eliminarão
o candidato do Concurso, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de eventuais medidas
judiciais cabíveis. 
12.8. A inscrição do candidato implicará no reconhecimento e na tácita aceitação das disposições, normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação as quais não poderá alegar desconhecimento.
12.9. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente
de Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação – COMPEC, organizadora do presente certame.

MARILUCE SOARES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação – COMPEC

Voltar


