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Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Educação

Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos de Professor PE-2 
Demanda Provisória de Candidatos por Área de Conhecimento

EDITAL 

          A Comissão Permanente de Concurso Público da Secretaria Municipal de Educação – COMPEC,
devidamente autorizada pelo Prefeito da Cidade de Natal, torna público a lista de aprovados, com a respectiva
classificação na prova escrita e a convocação para a avaliação de títulos dos candidatos ao concurso público
para provimento de vagas no cargo de Professor PE-2, do quadro de professores da Secretaria Municipal de
Educação da Prefeitura Municipal do Natal-RN.

1. DO RESULTADO

          1.1. Os candidatos aprovados na prova escrita encontram-se nominados no rol anexo ao presente edital.

2. DA CONVOCAÇÃO E DA ENTREGA DE TÍTULOS

           2.1. Estão convocados os candidatos adiante relacionados para a entrega de títulos, de acordo com o
disposto no subitem 2.3. do edital de abertura do presente certame, publicado em 10.01.2004.
          2.2. Somente os candidatos aprovados na prova escrita deverão entregar títulos.
          2.3. Os candidatos convocados para a avaliação de títulos disporão dos dias úteis do período compreendido
entre 12 e 23 de janeiro de 2004, para a entrega de seus títulos, no horário das 8 às 12 horas e das 14 as 17
horas, no seguinte endereço: Rua João Pessoa, Ed. Ducal Palace, no 634, 17o andar, Cidade Alta, Natal/RN. O
atendimento será mediante distribuição de fichas por ordem de chegada.
          2.4. Os títulos deverão ser entregues dentro de envelope identificado com nome, número de inscrição e área
de conhecimento do candidato.
          2.5. No ato de entrega de títulos, o candidato deverá preencher e assinar relação, de acordo com o modelo a
ser fornecido pela COMPEC, na qual indicará a quantidade de títulos apresentados. Juntamente com esta relação
deve ser apresentada uma cópia, acompanhada do original de cada título declarado, que deverá ser autenticada
pelo agente recebedor. As cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese alguma.
          2.6. Somente serão aceitos os títulos relacionados no quadro apresentado no item 2.3.2 do edital de abertura
do concurso, observados os respectivos limites de pontos.
          2.7. Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.
          2.8. Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos entregues por terceiros,
mediante apresentação de documento de identidade original do procurador e de procuração pública do interessado.
          2.9. Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas por seu procurador no ato de
entrega dos títulos, bem como a entrega dos títulos na data prevista neste edital, arcando o candidato com as
conseqüências de eventuais erros de seu representante.

3. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

           3.1. Receberá nota 5 (cinco) o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo e no local
estipulados nos item 2 deste edital.
          3.2. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não-autenticadas pelo agente recebedor.
          3.3. A comprovação de experiência no exercício do magistério deverá ser feita mediante apresentação de
cópia de CTPS acrescida de declaração da instituição de ensino, ou, no caso de servidor público, de certidão de
tempo de serviço, em que conste claramente o período mínimo de 1 (um) ano letivo de exercício efetivo do
magistério a nível da Educação Infantil/Ensino Fundamental. 
          3.4. Em caso de comprovação de tempo de serviço por meio de contrato, deverá ser apresentada declaração
de que o contrato foi cumprido a termo. 
          3.5. Todo documento apresentado para fins de comprovação de tempo de exercício do magistério deverá ser
emitido pelo setor de pessoal competente e conter o período de início e de término do trabalho realizado. Não
havendo setor de pessoal, deverá ser especificado na declaração/certidão o órgão ou o setor competente. 
          3.6. Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, monitoria ou de bolsa de
estudo.
          3.7. Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação em nível de especialização deverão conter a
carga horária, sob pena de serem desconsiderados. 
          3.8. Para comprovação de conclusão de curso de pós-graduação em nível de Mestrado ou Doutorado deve
ser apresentado diploma, devidamente registrado, expedido por instituição devidamente autorizada pelo Ministério
da Educação e Cultura - MEC.
          3.9. Para os casos previstos nos subitens 3.7. e 3.8., não serão aceitas declarações ou atestados de
conclusão do curso ou das respectivas disciplinas.
          3.10. Os documentos de conclusão de cursos, expedidos em língua estrangeira, somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.
          3.11. Os documentos de conclusão de curso expedido por Instituição Estrangeira deverão estar, também,
revalidados por instituição de ensino superior no Brasil.
          3.12. A comprovação de publicação de trabalhos e/ou livros deverá ser efetuada mediante a apresentação de
exemplar (original ou cópia de boa qualidade, com autenticação em cartório das páginas em que conste a autoria).
Em todos os casos, é importante que conste claramente o nome do candidato.
          3.13. Publicações sem o nome do candidato deverão ser acompanhadas de documento, emitido pelo editor
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ou dirigente do órgão editor, atestando a autoria.
          3.14. Cada título será considerado uma única vez.
          3.15. Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro de Atribuição de Pontos para a
Avaliação de Títulos serão desconsiderados.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

          4.1 O resultado final após avaliação de títulos será publicado no Diário Oficial do Município de Natal, afixado
nos quadros de avisos da Secretaria Municipal de Educação e divulgado na Internet, no endereço eletrônico
http://www.natal.rn.gov.br  / http://www.comperve.ufrn.br.

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

Voltar


