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EXECUTIVO/GABINETE 

 

 

EDITAL Nº. 001/2022 – AREIA BRANCA/RN 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA COMPOSIÇÃO DO 

QUADRO DE NECESSIDADE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN, VISANDO À 

SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS A TÍTULO PRECÁRIO, PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

 

 

 O Prefeito Constitucional do Município de Areia Branca/RN, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições 

e estabelece normas para a realização do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destinado a selecionar candidatos nos 

cargos/especialidades relacionados no Anexo I, observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, a legislação municipal, 

a legislação complementar e demais normas contidas neste Edital. 

 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1.  O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, por seus Anexos e eventuais retificações, será coordenado e 

acompanhado pela Comissão designada pelo Prefeito e será executado pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento 

Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN. 

1.2.  O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado será de 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação da 

homologação do Resultado Final, podendo ser prorrogado uma única vez, por mais 12 (doze) meses. 

1.3.  A contratação temporária será regida por regime especial, considerando a necessidade temporária de excepcional interesse 

público. 

1.4.  Todas as publicações oficiais serão feitas divulgadas no Diário Oficial da FERMURN e/ou no sítio eletrônico da FUNCERN 

(www.funcern.br).  

1.1. O candidato poderá obter o Edital deste Processo Seletivo por meio de download no Diário Oficial da FEMURN ou através do 

sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br). 

 

 

2. DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 

 

2.1. O Processo Seletivo Simplificado será coordenado e acompanhado pela Comissão designada pelo Chefe do Poder Executivo 

Municipal, através de portaria. 

2.2. Competirá à Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos a homologação do resultado do Processo Seletivo à 

vista do relatório apresentado pela Comissão Responsável, dentro de 03 (três) dias contados da publicação do resultado final. 

 

 

 

3. DOS CARGOS, VAGAS, LOTAÇÃO, CARGA HORÁRIA SEMANAL, ATRIBUIÇÕES E VENCIMENTOS 

  

3.1.  Os cargos públicos, objeto do presente certame para contratação temporária, são os constantes no Anexo I deste Edital, o qual 

indica número de vagas, carga horária de cada cargo, atribuições e salários, estando os mesmos sujeitos aos reajustes salariais na forma 

da lei. 
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4. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 

4.1. Considerando o princípio da razoabilidade, do total de vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o 

prazo de validade do processo seletivo simplificado, 5% (cinco por cento) serão providas na forma do Decreto Federal nº. 9.508/2018, 

naquilo que for compatível, observados a habilitação técnica e outros critérios pertinentes, previstos no Edital do processo seletivo 

simplificado. 

4.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 4.1 deste Edital resulte em número decimal, este deverá ser elevado até o 

primeiro número inteiro subsequente, nos termos do §3º do artigo 1º, do Decreto Federal nº. 9.508/2018. 

4.2.1. O candidato que se declarar com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº. 9.508/2018 

participará do processo seletivo simplificado em igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne aos critérios de 

aprovação e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

4.3. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá: 

 a) no ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência; 

 b) o candidato que não se declarar como candidato com deficiência no ato de inscrição não poderá concorrer a tais vagas, não 

sendo, portanto, considerado pessoa com deficiência e figurando, assim, na concorrência ampla. 

4.4. O candidato declarado como pessoa com deficiência, se aprovado, será convocado para submissão a perícia por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar, na forma do artigo 2º, § 1º, da Lei nº. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), equipe esta que 

além de médico deverá ter em sua composição psicólogo e assistente social. Tal equipe emanará decisão terminativa acerca da sua 

qualificação como pessoa com deficiência, ou não, e seu respectivo grau, com a finalidade de verificar se a deficiência da qual é portador 

realmente o habilita a concorrer às vagas reservadas para candidatos em tais condições. A classificação e aprovação do candidato não 

garantem a ocupação da vaga reservada às pessoas com deficiência, sendo necessário o parecer da referida equipe de que as atribuições 

do cargo ao qual concorre sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores. 

4.5. As vagas definidas no item 4.1 que não forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados serão preenchidas pelos 

demais candidatos, observada a ordem geral de classificação por cargo. 

 

5. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 

5.1.  O candidato aprovado e classificado neste Processo Seletivo Simplificado, na forma estabelecida neste Edital, será contratado 

por tempo determinado no cargo, se atendidas às seguintes exigências: 

a) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre 

brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos; 

b) comprovar o grau de escolaridade exigido para o cargo, conforme estabelece o Anexo I deste Edital; 

c) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; 

d) estar quite com as obrigações civis, militares e eleitorais; 

e) apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato brasileiro, do sexo masculino. 

f) ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições do cargo; 

g) haver sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado;  

h) ter idade mínima de dezoito anos completos, na data da contratação; 

i) apresentar, às suas expensas, atestado médico ocupacional expedido por médico do trabalho;  

j) firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, 

estadual ou municipal; firmar declaração de que não possui vínculo com a administração direta ou indireta da União, Estados ou outros 

Municípios e empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, salvo os casos constitucionalmente permitidos. 

k) apresentar, no ato da apresentação, declaração ou certidão de órgãos públicos, em que o candidato exerça ou tenha exercido cargo 

público, nos últimos 05 (cinco) anos, atestando que o candidato não se encontra respondendo a processo administrativo disciplinar, 

nem teve contra si aplicada a pena de demissão. 
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l) apresentar, no ato da apresentação, certidão negativa de antecedentes criminais emitidas pela Justiça Estadual, Federal e Eleitoral em 

primeiro e segundo graus. 

m) apresentar, no ato da apresentação, certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal. 

n) cumprir as determinações deste Edital. 

 

5.2. Os requisitos descritos no item 5.1 deste Edital deverão ser atendidos cumulativamente e a comprovação de atendimento 

deverá ser feita na data da contratação por meio de documentação original juntamente com a cópia. 

5.3.  A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 5.1 deste Edital impedirá a contratação do 

candidato. 

 

  

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS RELATIVAS ÀS INSCRIÇÕES 

 

6.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br), nas formas 

descritas neste Edital. 

6.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital e em seus anexos 

e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

6.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

6.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional ou com documentação incompleta ou 

extemporânea. 

6.5. O candidato poderá ter apenas UMA inscrição válida. Havendo mais de uma inscrição paga ou isenta por 

candidato, será validada apenas a última inscrição (ou seja, a inscrição de maior numeração). 

6.6. O candidato deve informar necessariamente um endereço de e-mail no ato de inscrição. 

6.8. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas apenas via meio eletrônico (Internet), através 

do sítio da FUNCERN (www.funcern.br), no período estabelecido no Cronograma Anexo III do Edital. 

6.9. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos de Nível Superior, de 

R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos de Nível Médio e de R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de Nível Fundamental, 

a ser paga exclusivamente mediante boleto bancário emitido no ato da inscrição ou por Pix (através de QR Code específico), não se 

admitindo, em qualquer hipótese, a devolução do valor pago. 

6.10. As informações constantes no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-

se a PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN e a FUNCERN de quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações 

incorretas fornecidas pelo candidato. 

6.11. Após o envio eletrônico do Formulário de Inscrição, não será permitido substituir dados informados relativos 

ao número do CPF e à grafia do nome, ou informações sobre Pessoa com Deficiência (PcD).  

6.12. Poderão ser alterados, na Área do Candidato disponibilizada no link https://inscricoes.funcern.org, até o dia 

informado no cronograma contido no Anexo III deste Edital, o número do documento de identificação, os dados para contato (endereço, 

telefone, e-mail) e a data de nascimento. 

6.13. Os casos de necessidade de alteração de dados não previstos no item 6.12 devem ser enviados para análise para 

o e-mail pssareiabranca2022@funcern.br. 

6.14. A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-las. 

6.15. No ato de inscrição on line, após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deve anexar toda a documentação 

necessária para avaliação, conforme especificado no Anexo II do Edital. 

6.15.1. A documentação comprobatória para a Prova de Títulos (Formação Acadêmica e Experiência Profissional) que será usada para 

avaliação deverá estar em formato eletrônico (formato PDF), com o tamanho máximo de 2MB cada arquivo, com número máximo de 

arquivos de acordo com as tabelas constantes no Anexo II do Edital e deve ser anexada em campo próprio no formulário eletrônico de 
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inscrição no momento do preenchimento do mesmo. 

6.15.2. Não será recebida documentação alguma para avaliação da Prova de Títulos por outro meio que não seja a anexação na Área do 

Candidato, conforme o item 6.15.1. 

6.15.3. Após anexada a documentação na Área do Candidato, essa não poderá ser modificada ou removida. 

6.16. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Inscrição on line determinará o cancelamento da inscrição 

e anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

6.17. As informações constantes no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, eximindo-se a Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos, a Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN e a FUNCERN de quaisquer atos ou 

fatos decorrentes de informações incorretas fornecidas pelo candidato. 

6.18. A inscrição do candidato implicará o conhecimento destas normas e o compromisso de cumpri-las. 

 

7. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

7.1. A seleção do candidato será realizada em uma única etapa sendo constituída da Prova de Títulos relativos à Formação Acadêmica 

e Experiência Profissional, com caráter classificatório e eliminatório, obedecendo aos critérios estabelecidos no Anexo II deste Edital. 

 

8. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

 

8.1. O Resultado Final deste Processo Seletivo Simplificado será aferido pela somatória dos pontos obtidos na Pontuação de Títulos 

(Anexo II).   

8.2. Os candidatos habilitados serão classificados, para o cargo e respectivas especialidades, em ordem decrescente da classificação 

final. 

8.3. Os candidatos que obtiverem nota zero estarão automaticamente eliminados do processo seletivo. 

8.4. As vagas disponíveis serão preenchidas, por ordem de classificação dos candidatos, exclusivamente para o cargo em que se 

inscreveu de acordo a necessidade do serviço. 

8.5. Havendo empate, terá preferência a seguinte ordem de critérios: 

a) idade mais avançada, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal nº. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – item 

aplicada apenas em caso de empate com pessoa idosa; 

b) maior pontuação no item Experiência Profissional (Anexo II); 

c) maior pontuação no item Formação Acadêmica (Anexo II); 

d) maior idade. 

 

8.6. O Resultado Final do Processo Seletivo será divulgado no Diário Oficial da FEMURN e no sítio eletrônico da FUNCERN 

(www.funcern.br), na data prevista no Cronograma (Anexo III). 

8.7. Será emanada relação específica de classificação dos candidatos com deficiência aprovados, cujos nomes, se aprovados, figurarão 

também na lista de classificação correspondente às vagas de ampla concorrência. 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1. Caberá interposição de recurso fundamentado contra o Resultado Preliminar do Processo Seletivo no prazo estabelecido no 

Cronograma (Anexo III), contra a pontuação atribuída aos Títulos apresentados (Formação Acadêmica e Experiência Profissional), 

desde que se refira a erro de cálculo dos pontos, não podendo nesta fase ser anexado novo documento para avaliação. 

9.2. Os recursos mencionados no item 9.1 deste Edital deverão ser protocolados EXCLUSIVAMENTE através da Área do Candidato 

(https://inscricoes.funcern.org/), em campo específico para tanto e no prazo estabelecido no Cronograma (Anexo III). 

9.3. Não será aceito o recurso interposto por via diversa da estipulada neste Edital. 

9.4. Os recursos inconsistentes e aqueles cujo teor desrespeitem a FUNCERN e a Comissão responsável pela Coordenação e 

Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado serão preliminarmente indeferidos. 
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9.5. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada na Área do Candidato 

(https://inscricoes.funcern.org/). 

9.6. Após a publicação oficial de que trata o item 9.1 deste Edital, a fundamentação da decisão quanto ao indeferimento por parte da 

Comissão Organizadora pela Seleção sobre recurso ficará disponível para consulta e conhecimento do candidato no sítio eletrônico da 

FUNCERN (www.funcern.br), através da Área do Candidato. 

9.7. A decisão de que trata o item 9.5. deste Edital terá caráter terminativo e não será objeto de reexame. 

 

10. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

10.1. O resultado deste Processo Seletivo Simplificado será apurado por meio da soma da Pontuação de Títulos. 

10.2. O Resultado Preliminar deste Processo Seletivo Simplificado será publicado no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br), 

através da Área do Candidato. 

10.3. Após o julgamento dos recursos previstos neste Edital contra o Resultado Preliminar será publicado o Resultado Final deste 

Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial da FEMURN e/ou no sítio eletrônico da FUNCERN (www.funcern.br). 

 

 
11. DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. O Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado será homologado pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos e publicado no Diário Oficial da FEMURN. 

 

 

 

12. DA CONVOCAÇÃO 

 

12.1. Concluído este Processo Seletivo Simplificado e homologado o Resultado Final, a concretização do ato de convocação dos 

candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertados neste Edital obedecerá à estrita ordem de classificação, ao prazo de validade 

deste Processo Seletivo Simplificado e ao cumprimento das disposições legais pertinentes. 

 

12.2. O candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital será contratado para o cargo/especialidade para 

o qual se inscreveu, devendo ser observado o número de vagas estabelecido no Anexo I deste Edital. 

12.2.1. O candidato aprovado é aquele classificado dentro do número de vagas previsto no Edital, enquanto os demais candidatos 

(excetos os eliminados) são aqueles que figurarão no rol de cadastro de reserva, sendo convocados tão somente se surgirem novas vagas 

dentro do período de validade desta seleção. 

12.3. A cota de vagas reservadas aos candidatos com deficiência está contida especificada conforme apontam os Quadros de Vagas do 

Anexo I deste Edital. 

12.4. A nomeação dos candidatos com deficiência aprovados e classificados neste Processo Seletivo Simplificado observará, para cada 

cargo/especialidade, a proporcionalidade e a alternância com os candidatos de ampla concorrência. 

12.5. A contratação de um candidato aprovado e classificado como pessoa com deficiência ensejará a dedução dessa vaga do total de 

vagas oferecidas neste Edital para cada cargo/especialidade. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1. A inexatidão ou irregularidade de informações, ainda que constatadas posteriormente, eliminará o candidato do processo seletivo, 

declarando-se nulos todos os atos decorrentes de sua inscrição.  

13.2. Em qualquer etapa do processo seletivo estão excluídos os candidatos que utilizarem meio fraudulento, ilícito ou proibido. 

13.3. Por se tratar de contratação para atendimento de um serviço específico, com prazo determinado, o eventual vínculo empregatício 

estabelecido com os profissionais selecionados não importa em continuidade de serviços por tempo indeterminado e em nenhuma 
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hipótese gera estabilidade contratual ou vínculo direto com a Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN.  

13.4. No ato da contratação, o profissional deverá fornecer à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos todos os 

documentos que lhe forem solicitados. 

13.5. No ato da contratação, o candidato deverá apresentar também à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos a 

via original de todos os documentos utilizados na Prova de Títulos. 

13.6. Os candidatos aprovados deverão apresentar atestado médico admissional, expedido por médico do trabalho. 

13.7. Ao participar desta seleção, os profissionais interessados demonstram integral conhecimento e anuência com todas as condições 

deste Edital. 

13.8. A contratação inicial de pessoal será feita pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por mais 12 

(doze) meses. 

13.9. Todas as convocações, avisos e resultados serão informados no Diário Oficial da FEMURN e/ou no sítio eletrônico da FUNCERN 

(www.funcern.br). 

13.10. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no processo de seleção, valendo para esse 

fim as listagens divulgadas através do Diário Oficial da FEMURN. 

13.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado. 

13.12. O candidato poderá obter informações referentes ao processo seletivo simplificado junto à Fundação de Apoio à Educação e ao 

Desenvolvimento Tecnológico do RN – FUNCERN, exclusivamente, por meio do e-mail: pssareiabranca2022@funcern.br. 

 

                                                                                

Areia Branca/RN, 20 de maio de 2022. 

 

 

IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

PREFEITA MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

CARGOS, VENCIMENTO, CARGA HORÁRIA SEMANAL, ESCOLARIDADE / REQUISITOS MÍNIMOS, VAGAS E 

ATRIBUIÇÕES 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANISMO E OBRAS 

 

CARGO Nº. 01 ARQUITETO E URBANISTA 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo R$ 3.000,00 30h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Elaboram planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, 

técnicas, metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizam e executam obras e serviços, desenvolvem estudos de viabilidade 

financeira, econômica, ambiental. Podem prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão. 

Fazer cumprir toda legislação municipal referente à sua atuação.  
 
 

CARGO Nº. 02 ENGENHEIRO CIVIL 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior em Engenharia Civil R$ 3.000,00 30h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Planejar, coordenar, supervisionar e executar atividades campo da engenharia civil: desenvolvendo projetos, 

planejando, orçando e executando obras, coordenando a operação e a manutenção das obras e instalações. Controlar a qualidade dos 
suprimentos e dos serviços e executados.  

 

 

CARGO Nº. 03 ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior em Engenharia Elétrica R$ 3.000,00 30h 

01 + CR - 
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ATRIBUIÇÕES: Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos e eletrônicos. Coordenar empreendimentos, 

executar serviços e estudar processos elétricos e eletrônicos.  
 

CARGO Nº. 04 ELETRICISTA 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio completo  

com curso técnico na área destinada  
R$ 1.212,00 40h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Executam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventivas e corretivas 

em prédios e espaços públicos municipais. Instalam sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizam medições e testes. 

Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação 

ambiental.  
 

 

CARGO Nº. 05 CARPINTEIRO 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio completo  

com curso técnico na área destinada 
R$ 1.212,00 40h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Construir, encaixar e manter no local das obras, armações de madeira dos edifícios e das obras similares, utilizando 

processos e ferramentas adequadas para compor alvenarias, armações de telhado, andaimes e elementos afins; Instalar e ajustar 

esquadrias de madeira e outras peças tais como: janelas, portas, escadas, rodapés, divisórias, forros e guarnições; Construir formas de 

madeira para concretagem; Reparar   elementos   de   madeira,   substituir   total   ou   parcialmente,   peças desajustadas ou 

deterioradas ou fixando partes soltas; Aferir ferramentas de corte; Pode especializar-se em determinado tipo de trabalho de obras a 
ser designado de acordo com a especialização; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional.  
 

 

CARGO Nº. 06 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior em Arquitetura e Urbanismo R$ 1.212,00 40h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob 

supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e 

serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.  
 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA E GERÊNCIA EXECUTIVA DE 

POLÍTICA E HABITAÇÃO POPULAR 
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CARGO Nº. 07 ASSISTENTE SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior em Serviço Social R$ 2.300,00 30h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Prestam serviços orientando usuários, familiares, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, 

códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e 

projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (saúde, educação, trabalho, habitação e outras). Orientam e monitoram 

ações de combate ao sofrimento subjetivo, associado a toda e qualquer doença e a questões de entrave adesão a prática preventiva 

incorporando o hábito de vida saudável.  
 

 

 

 

CARGO Nº. 08 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio completo  

com curso técnico na área destinada  
R$ 1.212,00 40h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administrativa, financeira e logística; atendem 

fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo 

todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços burocráticos gerais nas 
repartições públicas.  

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 

 

CARGO Nº. 09 ASSISTENTE SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Serviço Social com registro no 

conselho de classe específico 
R$ 2.300,00 30h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Prestam serviços orientando usuários, familiares, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, 

códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e 

projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (saúde, educação, trabalho, habitação e outras). Orientam e monitoram 

ações de combate ao sofrimento subjetivo, associado a toda e qualquer doença e a questões de entrave adesão a prática preventiva 

incorporando o hábito de vida saudável.  
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CARGO Nº. 10 PSICÓLOGO 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Psicologia com registro no conselho 

de classe específico 
R$ 2.300,00 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos indivíduos, 

grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais 

e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento 

ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas 

experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins, e demais atribuições específicas designadas através 

de atos administrativos expedidos pelo Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  
 

CARGO Nº. 11 ORIENTADOR SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Promover a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social. Assegurar seus direitos, 

abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas e desenvolvendo atividades e tratamento, atribuições 

específicas designadas através de normas e atos administrativos expedidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome.  
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

 

CARGO Nº. 12 SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior R$ 2.300,00 40h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Realizar caracterização e diagnóstico do território; Fazer encaminhamentos e devolutivas das demandas trazidas 

pelo visitador; Organizar e participar de reuniões semanais com os visitadores para planejar e discutir as Visitas Domiciliares; 

Acompanhar o visitador nos domicílios, quando necessário; Encaminhar para a equipe de referência do CRAS ou coordenação 
municipal do Programa Criança Feliz - PCF, esta, quando houver; Promover capacitação inicial e permanente dos visitadores; 

Participar de reuniões intersetoriais e do Comitê Gestor; Registrar visitas e extrair relatórios do prontuário eletrônico do SUAS.  
 

 

CARGO Nº. 13 VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

Nº DE VAGAS: 05 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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04 + CR 01 + CR 

 

ATRIBUIÇÕES: Realizar diagnóstico das famílias, crianças e gestantes; Planejar e realizar as visitas domiciliares com apoio do 

supervisor; Orientar as famílias/cuidadores sobre o fortalecimento do vínculo, parentalidade e estimulação para o Desenvolvimento 

Infantil; Identificar demandas das famílias para além do desenvolvimento infantil e discutir com o Supervisor; Acompanhar e registrar 

resultados alcançados; Participar de reuniões semanais com supervisor; Participar do processo de educação permanente; Registrar as 

visitas e acompanhar a resolução das demandas encaminhadas a rede; Elaborar registros escritos sobre as visitas domiciliares com 

base em instrumental de planejamento de visitas.  
 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) 

 

CARGO Nº. 14 INSTRUTOR DE CAPOEIRA 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas em cursos de formação profissional e centros de treinamento de Capoeira, tendo experiência de 

ensino em área específica de atuação, respeitam os alunos tratando-os com delicadeza e carinho, zelam pelo bom estado de 
conservação dos equipamentos didático pedagógicos e ferramentas de ensino profissionalizante, auxiliam na orientação profissional.  

 

CARGO Nº. 15 INSTRUTOR DE DANÇA 

Nº DE VAGAS: 03 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

03 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas em cursos de formação profissional e centros de treinamento de Dança, tendo experiência de 

ensino em área específica de atuação, respeitam os alunos tratando-os com delicadeza e carinho, zelam pelo bom estado de 
conservação dos equipamentos didático pedagógicos e ferramentas de ensino profissionalizante, auxiliam na orientação profissional.  

 

CARGO Nº. 16 INSTRUTOR DE TEATRO 

Nº DE VAGAS: 03 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

03 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas em cursos de formação profissional e centros de treinamento de Teatro, tendo experiência de 
ensino em área específica de atuação, respeitam os alunos tratando-os com delicadeza e carinho, zelam pelo bom estado de 

conservação dos equipamentos didático pedagógicos e ferramentas de ensino profissionalizante, auxiliam na orientação profissional.  
 

 

CARGO Nº. 17 INSTRUTOR DE ARTESANATO 
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Nº DE VAGAS: 03 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

03 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas em cursos de formação profissional e centros de treinamento de Artesanato, tendo experiência de 

ensino em área específica de atuação, respeitam os alunos tratando-os com delicadeza e carinho, zelam pelo bom estado de 

conservação dos equipamentos didático pedagógicos e ferramentas de ensino profissionalizante, auxiliam na orientação profissional.  
 

 

CARGO Nº. 18 INSTRUTOR DE MÚSICA 

Nº DE VAGAS: 03 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

03 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas em cursos de formação profissional e centros de treinamento de Música, tendo experiência de 

ensino em área específica de atuação, respeitam os alunos tratando-os com delicadeza e carinho, zelam pelo bom estado de 

conservação dos equipamentos didático pedagógicos e ferramentas de ensino profissionalizante, auxiliam na orientação profissional.  
 

 

CARGO Nº. 19 INSTRUTOR DE ESPORTE 

Nº DE VAGAS: 04 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

04 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram aulas em cursos de formação profissional e centros de treinamento de Esportes, tendo experiência de 

ensino em área específica de atuação, respeitam os alunos tratando-os com delicadeza e carinho, zelam pelo bom estado de 

conservação dos equipamentos didático pedagógicos e ferramentas de ensino profissionalizante, auxiliam na orientação profissional.  
 

 

 
 

CARGO Nº. 20 ORIENTADOR SOCIAL – ZONA URBANA 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Promover a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social. Assegurar seus direitos, 
abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas e desenvolvendo atividades e tratamento, atribuições 

específicas designadas através de normas e atos administrativos expedidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome.  
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CARGO Nº. 21 ORIENTADOR SOCIAL – ZONA RURAL 

Nº DE VAGAS: 03 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

03 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Promover a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal e social. Assegurar seus direitos, 

abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas e desenvolvendo atividades e tratamento, atribuições 

específicas designadas através de normas e atos administrativos expedidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome.  
 

 

CADASTRO ÚNICO 

 

CARGO Nº. 22 TÉCNICO DE ANÁLISE DE DADOS E SISTEMAS 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Serviço Social com registro no 

conselho de classe específico 
R$ 2.300,00 40h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Analisar dados e sistemas, emitindo os respectivos relatórios para a gestão municipal.  

 

CARGO Nº. 23 TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior R$ 2.300,00 40h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: profissional responsável por realizar visitas domiciliares para averiguação de denúncias, tratamento de indícios de 

irregularidades e fiscalização. Também pode atuar em processos de averiguação cadastral. Presta assessoria técnica à equipe do 

Cadastro Único e apoia o trabalho do coordenador, quando houver, ou do próprio gestor. 

  
 

 

 

 

 

 

 

CARGO Nº. 24 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 
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SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administrativa, financeira e logística; atendem 

fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo 

todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços burocráticos gerais nas 

repartições públicas.  
 

CARGO Nº. 25 SUPERVISOR DE CADASTRO 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: responsável por receber os formulários preenchidos, fazer a conferência integral ou por amostragem, garantir que 

sejam digitados no Sistema de Cadastro Único de forma correta e em prazo razoável, organizar o arquivo de formulários ou garantir 

a sua organização, elaborar relatórios e assessorar o coordenador e/ou o gestor do Cadastro Único.   
 

CARGO Nº. 26 DIGITADOR 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Digitar dados e informações nos sistemas indicados, emitir relatórios e outras atribuições inerentes ao cargo.  

 

CARGO Nº. 27 ENTREVISTADOR 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio completo R$ 1.212,00 40h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Entrevistar as famílias e preencher os formulários de cadastramento nos domicílios das famílias, nos postos de 

atendimento ou em ações itinerantes. Também realiza atendimento às famílias no que se refere ao Cadastro Único, presta as 

informações às famílias afetas ao processo de entrevista e aos objetivos do Cadastro Único, atua no processo de triagem, identifica 

demandas das famílias e orienta sobre os programas usuários do Cadastro Único.  
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) 

 

CARGO Nº. 28 ASSISTENTE SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Serviço Social com registro no 

conselho de classe específico 
R$ 2.300,00 30h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Prestam serviços orientando usuários, familiares, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, 

códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e 

projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (saúde, educação, trabalho, habitação e outras). Orientam e monitoram 

ações de combate ao sofrimento subjetivo, associado a toda e qualquer doença e a questões de entrave adesão a prática preventiva 

incorporando o hábito de vida saudável.  
 

CARGO Nº. 29 PSICÓLOGO 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Psicologia com registro no conselho 

de classe específico 
R$ 2.300,00 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos indivíduos, 

grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais 

e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento 
ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas 

experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins, e demais atribuições específicas designadas através 

de atos administrativos expedidos pelo Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  
 

CARGO Nº. 30 ADVOGADO 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Direito com registro no conselho de 

classe específico 
R$ 2.300,00 20h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Prestar consultoria e assessoria de natureza jurídica, emitindo pareceres e notas técnicas acerca de questões 

constitucionais, legais e regimentais atinentes ao processo e ao procedimento legislativo e elaborando minutas de editais, contratos, 

convénios e outros feitos de natureza jurídica, quando necessário; auxiliar o Procurador Geral na representação, em juízo ou fora dele, 

e em feitos que envolvam a Prefeitura Municipal, mediante procuração; emitir parecer sobre a juridicidade e constitucionalidade de 

proposições, quando solicitado, respeitada a competência do Procurador Geral; emitir pareceres técnicos em processos 

administrativos, como licitações, contratos, convénios e entre outros que envolvam matéria jurídica, inclusive processos 

administrativos disciplinares; emitir parecer técnico sobre consultas apresentadas pelos parlamentares e servidores; organizar e 

orientar as atividades da consultoria legislativa, zelando pela eficácia e celeridade dos relatórios, votos e minutas de proposições que 

lhe forem solicitados; prestar orientação técnica, através da emissão de parecer, quando solicitado, sobre questões de natureza jurídica 

inerentes à Administração Pública; assessorar, juridicamente, as comissões de sindicância e inquéritos administrativos; preparar as 

informações a serem prestadas em mandados impetrados contra ato da Mesa Diretora, de sua Presidência ou do Legislativo em geral; 
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manter o Prefeito informado sobre os processos em andamento, providências adotadas e despachos proferidos; promover estudos e 

manter organizados coletânea de legislação, jurisprudência, pareceres e outros documentos jurídicos de interesse do Poder Legislativo; 

auxiliar os superiores nas tarefas que lhe competir; executar outras atribuições correlatas à área jurídica, aqui não previstas, mas que 

sejam compatíveis com a natureza da função.  
 

 

 

ÓRGÃO GESTOR – VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

 

CARGO Nº. 31 ASSISTENTE SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Serviço Social com registro no 

conselho de classe específico 
R$ 2.300,00 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Prestam serviços orientando usuários, familiares, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, 

códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e 

projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (saúde, educação, trabalho, habitação e outras). Orientam e monitoram 
ações de combate ao sofrimento subjetivo, associado a toda e qualquer doença e a questões de entrave adesão a prática preventiva 

incorporando o hábito de vida saudável.  
 

CARGO Nº. 32 CIENTISTA SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior em Ciências Sociais R$ 2.300,00 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Analisar o desenvolvimento da sociedade municipal e sua interrelação com a cultura local e as políticas municipais 

promovidas para subsidiar o direcionamento das medidas governamentais.  
 

 

PROGRAMA RENDA CIDADÃ 

 

CARGO Nº. 33 ASSISTENTE SOCIAL 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Serviço Social com registro no 

conselho de classe específico 
R$ 2.300,00 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Prestam serviços orientando usuários, familiares, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, 

códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e 

projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (saúde, educação, trabalho, habitação e outras). Orientam e monitoram 

ações de combate ao sofrimento subjetivo, associado a toda e qualquer doença e a questões de entrave adesão a prática preventiva 

incorporando o hábito de vida saudável.  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

CARGO Nº. 34 COORDENADOR TÉCNICO – PROGRAMA PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (PEC) 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Superior nas áreas da saúde e afins R$ 1.500,00 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Coordenar, monitorar e orientar sobre o Programa Prontuário Eletrônico (PEC), nos serviços prestados na saúde 

do Município.  
 

CARGO Nº. 35 ENFERMEIRO – COORDENADOR DE PROGRAMAS 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Enfermagem com registro no 

conselho de classe específico 
R$ 2.300,00 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Prestam assistência integral (promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde), aos indivíduos e famílias na atenção a saúde e em todas as fases do desenvolvimento humano. 

Aos usuários e familiares em situação de risco psicossocial ou doença mental propiciando a reinserção social. Realizam consultas e 

procedimentos, coordenam serviços de enfermagem e implementam ações à promoção da saúde junto à comunidade. Promovem a 

vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde dos trabalhadores.  
 

CARGO Nº. 36 MOTORISTA 

Nº DE VAGAS: 04 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Fundamental Completo R$ 1.500,00 30h 

04 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Transportam pessoas, coletam e entregam cargas em geral no âmbito da administração municipal. As atividades 

são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.  
 

 

PROGRAMA SAÚDE MENTAL 

 

CARGO Nº. 37 PSICOPEDAGOGO 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Pedagogia com especialização em 

Psicopedagogia e registro no conselho de classe 

específico 

R$ 2.500,00 30h 
01 + CR - 
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ATRIBUIÇÕES: Trabalhar com atividades que envolvem questões cognitivas, afetivas, psicomotoras e linguísticas, necessárias para 

que o aluno compreenda os conteúdos escolares, devendo estar preparado e capacitado para diagnosticar e a lidar com as dificuldades 

de aprendizagem. Realizar diagnóstico e intervenção psicopedagógica, utilizando métodos, instrumentos e técnicas próprias da 

psicopedagogia. Possibilitar a intervenção visando a solução dos problemas de aprendizagem, tendo como enfoque o aprendiz ou a 

instituição de ensino. Atuar na prevenção dos problemas de aprendizagem. Desenvolver pesquisas e estudos científicos relacionados 

ao processo de aprendizagem e seus problemas. Oferecer assessoria psicopedagógica aos trabalhadores em educação e profissionais 

em educação em espaços institucionais, orientar, coordenar e supervisionar cursos especializados de psicopedagogia, expedidos por 

instituições ou credenciadas nos termos da legislação vigente. Buscar compreender como o aluno utiliza os elementos do seu sistema 
cognitivo e emocional para aprender, contribuindo a superação das dificuldades apresentadas ao longo da vida escolar. Fazer 

entrevistas e reuniões com os pais, professores, diretores e demais servidores da unidade escolar, realizar palestras e atividades afins, 

com o objetivo de resgatar a vida escolar do aluno. Realizar encaminhamento para a rede de atendimento municipal quando necessário. 

Realizar cursos de capacitação, atualização e aperfeiçoamento profissional, inteirando-se das ferramentas tecnológicas disponíveis 

para melhor desempenho das funções exercidas nas atividades relacionadas ao trabalho. Executar outras atividades pertinentes a sua 

área de atuação, bem como, tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.  
 

 

 

 

 

 

CARGO Nº. 38 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Terapia Ocupacional com registro 

no conselho de classe específico 
R$ 2.500,00 30h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Atendem pacientes e clientes prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e 

procedimentos específicos de terapia ocupacional e ortoptia realizam ações que propiciem a redução de incapacidades e deficiências 
com vistas a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos. Habilitam pacientes e clientes; realizam diagnósticos específicos; analisam 

condições dos pacientes e clientes. Orientam pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliam baixa visão; ministram 

testes e tratamentos ortópticos no paciente. Desenvolvem programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercem 

atividades técnico-científicas; administram recursos humanos, materiais e financeiros e executam atividades administrativas.  
 

CARGO Nº. 39 NEUROPSICÓLOGO 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Psicologia com especialização em 

Neuropsicologia e registro no conselho de classe 

específico 

R$ 2.850,00 30h 
01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Avaliar, investigar e criar hipóteses para desenvolver um plano de tratamento para o paciente juntamente com uma 

equipe multidisciplinar de profissionais da saúde. Além disso, Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os 

processos mentais e sociais dos indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; 

diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) 

paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, 
tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins, 

e demais atribuições específicas designadas através de atos administrativos expedidos pelo Ministério da Saúde e do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  
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CARGO Nº. 40 PSICÓLOGO 

Nº DE VAGAS: 04 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Superior em Psicologia com registro no conselho 

de classe específico 
R$ 2.300,00 40h 

04 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos indivíduos, 

grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais 

e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento 

ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas 

experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins, e demais atribuições específicas designadas através 

de atos administrativos expedidos pelo Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  
 

 

 

 

 
 

 

HOSPITAL MUNICIPAL SARA KUBITSCHECK 

 

 

CARGO Nº. 41 MOTORISTA CATEGORIA “D” 

Nº DE VAGAS: 10 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Fundamental Completo R$ 2.000,00 40h 

08 + CR 02 + CR 

 

ATRIBUIÇÕES: Transportam pessoas, coletam e entregam cargas em geral no âmbito da administração municipal. As atividades 

são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.  
 

 

CARGO Nº. 42 COZINHEIRO 

Nº DE VAGAS: 05 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Fundamental Completo R$ 1.212,00 40h 

04 + CR 01 + CR 

 

ATRIBUIÇÕES: Organizam serviços de cozinha nas repartições públicas municipais e outros locais de refeições, executando o pré-

preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos.  
 

CARGO Nº. 43 MAQUEIRO 

Nº DE VAGAS: 03 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 
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SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Fundamental Completo R$ 1.212,00 40h 

03 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Encaminhar pacientes para áreas solicitadas, receber, conferir e transportar exames, materiais ou equipamentos. 

Controlar material esterilizado, manter equipamentos limpos e organizados. Providenciar macas, cadeiras de rodas e campânulas para 

transporte dos pacientes.  
 

CARGO Nº. 44 LAVADEIRA 

Nº DE VAGAS: 03 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Fundamental Completo R$ 1.212,00 40h 

03 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Zelam pela guarda do patrimônio; controlam o fluxo de pessoas nas repartições, identificando, orientando e 

encaminhando-as os lugares desejados. Executam serviços gerais de lavagem. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, 

qualidade e proteção ao meio ambiente. Auxiliam na secretaria e nos serviços de copa; operam equipamentos; transmitem mensagens 

orais e escritas.  
 

 

 

 

 
 

CARGO Nº. 45 TÉCNICO EM GESSO HOSPITALAR 

Nº DE VAGAS: 05 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Técnico Médio com registro  

em conselho de classe 
R$ 1.580,00 40h 

04 + CR 01 + CR 

 

ATRIBUIÇÕES: Identificar e caracterizar matérias de gesso ortopédico. Avaliar a condição da fratura, luxação ou entorse, de acordo 
com diagnóstico médico e providenciar a imobilizações apropriadas. Cuidar e opera os materiais necessários na sala de gesso e 

ortopedia.  
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

CARGO Nº. 46 
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL –  

PROFESSOR NÍVEL II – ZONA URBANA 

Nº DE VAGAS: 22 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Curso Superior em Pedagogia – Licenciatura R$ 2.884,22 30h 

18 + CR 04 + CR 
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ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
 

CARGO Nº. 47 
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL –  

PROFESSOR NÍVEL II – ZONA RURAL 

Nº DE VAGAS: 04 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Curso Superior em Pedagogia – Licenciatura R$ 2.884,22 30h 

04 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
 

 

CARGO Nº. 48 
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL / ANOS INICIAIS –  

PROFESSOR NÍVEL II – ZONA URBANA 

Nº DE VAGAS: 17 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Curso Superior em Pedagogia – Licenciatura R$ 2.884,22 30h 

14 + CR 03 + CR 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 
capacidades de comunicação.  

 

 

CARGO Nº. 49 
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL / ANOS INICIAIS –  

PROFESSOR NÍVEL II – ZONA RURAL 

Nº DE VAGAS: 10 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Curso Superior em Pedagogia – Licenciatura R$ 2.884,22 30h 

08 + CR 02 + CR 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
 

 

CARGO Nº. 50 PROFESSOR DE ARTE – PROFESSOR NÍVEL II – ZONA URBANA 

http://areiabranca.rn.gov.br/
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Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior em Arte ou Música –  

Licenciatura 
R$ 2.884,22 30h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
 

 

CARGO Nº. 51 PROFESSOR DE ARTE – PROFESSOR NÍVEL II – ZONA RURAL 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior em Arte ou Música –  

Licenciatura 
R$ 2.884,22 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
 

 

CARGO Nº. 52 PROFESSOR DE CIÊNCIAS – PROFESSOR NÍVEL II – ZONA URBANA 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior em Ciências Biológicas –  

Licenciatura 
R$ 2.884,22 30h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 
capacidades de comunicação.  

 

 

 

CARGO Nº. 53 PROFESSOR DE CIÊNCIAS – PROFESSOR NÍVEL II – ZONA RURAL 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior em Ciências Biológicas –  

Licenciatura 
R$ 2.884,22 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 
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eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  

 

 

CARGO Nº. 54 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – PROFESSOR NÍVEL II – ZONA URBANA 

Nº DE VAGAS: 19 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior em Pedagogia – Licenciatura com 

especialização em Atendimento  

Educacional Especializado 

R$ 2.884,22 30h 
16 + CR 03 + CR 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
 

CARGO Nº. 55 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – PROFESSOR NÍVEL II – ZONA RURAL 

Nº DE VAGAS: 05 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior em Pedagogia – Licenciatura com 

especialização em Atendimento  

Educacional Especializado 

R$ 2.884,22 30h 
04 + CR 01 + CR 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
 

 

CARGO Nº. 56 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA – PROFESSOR NÍVEL II 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior em Letras – Língua Inglesa –  

Licenciatura 
R$ 2.884,22 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
 

 

 

 

CARGO Nº. 57 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – PROFESSOR NÍVEL II – ZONA URBANA 
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Nº DE VAGAS: 04 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior em Letras – Língua Portuguesa – 

Licenciatura 
R$ 2.884,22 30h 

04 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
 

CARGO Nº. 58 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – PROFESSOR NÍVEL II – ZONA RURAL 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior em Letras – Língua Portuguesa – 

Licenciatura 
R$ 2.884,22 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
 

 

CARGO Nº. 59 PROFESSOR DE MATEMÁTICA – PROFESSOR NÍVEL II 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Curso Superior em Matemática – Licenciatura R$ 2.884,22 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
 

 

CARGO Nº. 60 
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO – PROFESSOR NÍVEL II –  

ZONA URBANA 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior em Teologia – Licenciatura ou 

Ciências da Religião - Licenciatura 
R$ 2.884,22 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 
pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
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CARGO Nº. 61 
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO – PROFESSOR NÍVEL II –  

ZONA RURAL 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Curso Superior em Teologia – Licenciatura ou 

Ciências da Religião - Licenciatura 
R$ 2.884,22 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
 

 

CARGO Nº. 62 
PROFESSOR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS –  

PROFESSOR NÍVEL II – ZONA URBANA 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Curso Superior em Pedagogia – Licenciatura R$ 2.884,22 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 

pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 
capacidades de comunicação.  

 

CARGO Nº. 63 
PROFESSOR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS –  

PROFESSOR NÍVEL II – ZONA RURAL 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Curso Superior em Pedagogia – Licenciatura R$ 2.884,22 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Ministram e Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração do projeto 
pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam 

eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.  o desenvolvimento das atividades, desenvolvem e utilizam constantemente 

capacidades de comunicação.  
 

CARGO Nº. 64 CUIDADOR – ZONA URBANA 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo R$ 1.212,00 30h 
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01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Realizar os cuidados pertinentes a crianças, como preparo da alimentação, banho, cuidado com as roupas, 

limpeza e organização do quarto, esterilização dos brinquedos e auxílio no seu desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO Nº. 65 CUIDADOR – ZONA RURAL 

Nº DE VAGAS: 01 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Completo R$ 1.212,00 30h 

01 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Realizar os cuidados pertinentes a crianças, como preparo da alimentação, banho, cuidado com as roupas, 

limpeza e organização do quarto, esterilização dos brinquedos e auxílio no seu desenvolvimento.  
 

 

CARGO Nº. 66 INTERPRÉTE DE LIBRAS 

Nº DE VAGAS: 04 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo  

com Proficiência em LIBRAS 
R$ 1.212,00 30h 

04 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Traduzir e interpretar artigos, livros, textos diversos bem idioma para o outro, bem como traduzir e interpretar 

palavras, conversações, narrativas, palestras, atividades didático-pedagógicas em um outro idioma, reproduzindo Libras ou na 
modalidade oral da Língua Portuguesa o pensamento e intenção do emissor. 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
 

CARGO Nº. 67 APOIO ESCOLAR – ZONA URBANA 

Nº DE VAGAS: 05 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo  

com Proficiência em LIBRAS 
R$ 1.212,00 30h 

04 + CR 01 + CR 

 

ATRIBUIÇÕES: Auxiliar no cuidado dos estudantes com deficiência, contribuindo com a construção de condições favoráveis à sua 

participação e permanência na Unidade de Ensino; Cuidar e acompanhar os estudantes com deficiência na locomoção pelas 

dependências da escola; Cuidar da segurança e higienização do estudante com deficiência; Atender os estudantes com deficiência no 

seu processo de alimentação; Participar das formações propostas pela Secretaria Municipal de Educação; Auxiliar o estudante no 

processo de interação entre Instituição/família/comunidade; Comunicar ao professor e coordenador pedagógico toda situação que 

diverge da rotina do cotidiano da Unidade de Ensino. 
 

 

http://areiabranca.rn.gov.br/


 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
Instituído pela Lei Nº 952 de 17 de outubro de 2002 
Alterada pela Lei Nº 1.111 de 18 de março de 2009 

Administração da Excelentíssima Prefeita IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

http://areiabranca.rn.gov.br/ 

ANO XVI - Nº 071 EDIÇÃO–  Areia Branca/RN, 20 de Maio de 2022. 
  

27  

CARGO Nº. 68 APOIO ESCOLAR – ZONA RURAL 

Nº DE VAGAS: 05 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD Nível Médio Completo  

com Proficiência em LIBRAS 
R$ 1.212,00 30h 

04 + CR 01 + CR 

 

ATRIBUIÇÕES: Auxiliar no cuidado dos estudantes com deficiência, contribuindo com a construção de condições favoráveis à sua 

participação e permanência na Unidade de Ensino; Cuidar e acompanhar os estudantes com deficiência na locomoção pelas 

dependências da escola; Cuidar da segurança e higienização do estudante com deficiência; Atender os estudantes com deficiência no 

seu processo de alimentação; Participar das formações propostas pela Secretaria Municipal de Educação; Auxiliar o estudante no 

processo de interação entre Instituição/família/comunidade; Comunicar ao professor e coordenador pedagógico toda situação que 

diverge da rotina do cotidiano da Unidade de Ensino.  
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA 

 

CARGO Nº. 69 TÉCNICO EM FINANÇAS 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Técnico em Contabilidade R$ 1.212,00 40h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário mediante lançamento; controlar a 

arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisar e tomar decisões sobre processos administrativo-

fiscais; controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar contribuintes e, ainda, planejar, coordenar e dirigir 

órgãos da administração tributária.  
 

CARGO Nº. 70 TÉCNICO EM TRIBUTOS 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Técnico em Contabilidade R$ 1.212,00 40h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário mediante lançamento; controlar a 

arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisar e tomar decisões sobre processos administrativo-
fiscais; controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar contribuintes e, ainda, planejar, coordenar e dirigir 

órgãos da administração tributária.  
 

 

CONTROLADORIA GERAL 

 

CARGO Nº. 71 TÉCNICO PARA CONTROLADORIA 

Nº DE VAGAS: 02 

+ Cadastro de Reserva 
ESCOLARIDADE/HABILITAÇÃO VENCIMENTO 

CARGA 

HORÁRIA 

http://areiabranca.rn.gov.br/


 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
Instituído pela Lei Nº 952 de 17 de outubro de 2002 
Alterada pela Lei Nº 1.111 de 18 de março de 2009 

Administração da Excelentíssima Prefeita IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

http://areiabranca.rn.gov.br/ 

ANO XVI - Nº 071 EDIÇÃO–  Areia Branca/RN, 20 de Maio de 2022. 
  

28  

SEMANAL 

GERAL PcD 
Nível Médio Técnico em Contabilidade R$ 1.212,00 40h 

02 + CR - 

 

ATRIBUIÇÕES: Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária; constituir o crédito tributário mediante lançamento; controlar a 

arrecadação e promover a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisar e tomar decisões sobre processos administrativo-

fiscais; controlar a circulação de bens, mercadorias e serviços; atender e orientar contribuintes e, ainda, planejar, coordenar e dirigir 

órgãos da administração tributária.  
 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

NÍVEL SUPERIOR 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 

I – FORMAÇÃO ACADÊMICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

ITE

M 
TÍTULOS 

Nº. MÁXIMO 

DE 

ARQUIVOS 

(PDF de 2Mb 

cada) 

PONTUAÇÃ

O 

MÁXIMA 

01 Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Doutorado – 17 (dezessete) pontos. 01 17 

02 Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Mestrado – 13 (treze) pontos. 01 13 

03 
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de especialização, com carga horária 

mínima de 360 horas, reconhecido pelo MEC – 10 (dez) pontos. 
01 10 

04 
Diploma de Graduação no cargo em que concorre, reconhecido pelo MEC – 5,0 (cinco) 

pontos. 
01 05 

05 

Cursos de Aperfeiçoamento ou Atualização ou Formação Continuada, com carga horária 
mínima de 180 (cento e oitenta) horas, podendo apresentar no máximo 02 (dois) 

certificados – 5,0 (cinco) pontos por certificado. 

02 10 

06 

Cursos de Aperfeiçoamento ou Atualização ou Formação Continuada, com carga horária 
mínima de 40 (quarenta) horas até cursos com menos de 180 (cento e oitenta) horas, 

podendo apresentar no máximo 05 (cinco) certificados – 1,0 (cinco) pontos por 

certificado. 

05 05 

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

ITE

M 
TÍTULOS 

Nº. MÁXIMO 

DE 

ARQUIVOS 

(PDF de 2Mb 

cada) 

PONTUAÇÃ

O 

MÁXIMA 

01 

Experiência profissional comprovada, correlacionada ao cargo/função pretendido. Serão 

avaliados tão somente períodos de, no mínimo, 6 meses completos. Não serão somados 

períodos de vínculos distintos – 2,0 (dois) pontos por cada período de 6 meses 

completos, máximo de 40 (quarenta) pontos.  

05 40 

PONTUAÇÃO MÁXIMA - 
100 

pontos 
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I. As vias originais dos documentos apresentados virtualmente na Área do Candidato deverão ser apresentadas no ato de convocação 

do candidato para nomeação pela Prefeitura de Areia Branca/RN, sob pena de eliminação do certame. 

II. Será computado apenas 01 (um) Certificado de Graduação (cópia frente e verso), que comprove a formação do candidato na área 

para o cargo que concorre. 

III. Será computado apenas 01 (um) Título Especialização (Lato Sensu), o Certificado (cópia frente e verso), que comprove a formação 

mínima de 360 horas, observados os dispositivos da Resolução nº 1/2018 do CNE/CES de 9 de abril de 2018.  

IV. Será computado apenas 01 (um) título de Mestre – Diploma (cópia frente e verso).  
V. Será computado apenas 01 (um) título de Doutor – Diploma (cópia frente e verso). 

VI. Na Formação Acadêmica, somente serão válidos os diplomas e as declarações / certidões que comprovem a conclusão integral do 

curso. 

VII. Na Experiência Profissional somente será válida, para efeito de pontuação, a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 

se, além da seção dos contratos de trabalho, ela estiver com a parte de identificação do candidato devidamente digitalizada. 

VIII. Não serão computadas como experiência profissional as atividades desenvolvidas na modalidade de monitoria e bolsista. 

IX. A comprovação da escolaridade exigida como requisito, será feita mediante a apresentação do documento que comprove a conclusão 

do Curso de Nível Superior, conforme o exigido para o cargo pretendido, no ato da convocação para nomeação. A falta de 

comprovação desclassificará o candidato do Processo Seletivo, independentemente da pontuação recebida no certame. 

 

 

NÍVEL MÉDIO / NÍVEL MÉDIO TÉCNICO / NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 

I – FORMAÇÃO ACADÊMICA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

ITE

M 
TÍTULOS 

Nº. 

MÁXIMO 

DE 

ARQUIVO

S 

(PDF de 

2Mb cada) 

PONTUAÇÃ

O 

MÁXIMA 

01 

Cursos de Aperfeiçoamento ou Atualização, no cargo/função pretendido, com carga horária 

mínima de 180 (cento e oitenta) horas), podendo apresentar no máximo 05 (cinco) 

certificados, 5,0 (cinco) pontos por curso. 

05 25 

02 

Cursos de Aperfeiçoamento ou Atualização, Participação em Seminários, Semana ou 

Jornada de Estudos, no cargo/função pretendido, com carga horária mínima de 40 

(quarenta) horas até cursos com menos de 180 (cento e oitenta) horas, podendo apresentar 

no máximo 05 (cinco) certificados, 4,0 (quatro) pontos por curso.  

05 20 

03 
Diploma ou Declaração que comprove a conclusão do curso de Nível Fundamental ou Nível 

Médio, conforme a exigência do cargo a que concorre, – 5,0 (cinco) pontos. 
01 05 

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

ITE

M 
TÍTULOS 

Nº. 

MÁXIMO 

DE 

ARQUIVO

S 

(PDF de 

2Mb cada) 

PONTUAÇÃ

O 

MÁXIMA 

01 

Experiência profissional comprovada, correlacionada ao cargo/função pretendido. Serão 

avaliados tão somente períodos de, no mínimo, 6 meses completos. Não serão somados 

períodos de vínculos distintos – 2,5 (dois vírgula cinco) pontos por cada período de 6 

meses completos, máximo de 50 (cinquenta) pontos. 

05 50 

PONTUAÇÃO MÁXIMA - 
100 

pontos 
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I. As vias originais dos documentos apresentados virtualmente na Área do Candidato deverão ser apresentadas no ato de convocação 

do candidato quando nomeado pela Prefeitura de Areia Branca/RN, sob pena de eliminação do certame. 

II. A comprovação da escolaridade exigida como requisito, será feita mediante a apresentação do documento que comprove a conclusão 

do Curso de Nível Médio ou Nível Fundamental, conforme o exigido para o cargo pretendido, no ato da convocação para nomeação. A 

falta de comprovação desclassificará o candidato do Processo Seletivo, independentemente da pontuação recebida no certame. 

III. Na Experiência Profissional somente será válida, para efeito de pontuação, a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS se, 

além da seção dos contratos de trabalho, ela estiver com a parte de identificação do candidato devidamente digitalizada. 
IV. Não serão computadas como experiência profissional as atividades desenvolvidas na modalidade de monitoria e bolsista. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

CRONOGRAMA 

 

ITEM ATIVIDADE 
DATA /  

PERÍODO 

1 Publicação do Edital 20.05.2022 

2 INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS com apresentação dos títulos 21.05 a 05.06.2022 

3 Último dia para apresentação dos títulos 06.06.2022 

4 Último dia para pagamento da taxa de inscrição 06.06.2022 

5 Homologação das inscrições (Área do Candidato) 08.06.2022 

6 Publicação do quantitativo de candidatos por cargo 08.06.2022 

7 Resultado Preliminar do Processo Seletivo da Análise de Títulos. inscrições (Área do Candidato) 17.06.2022 

8 Recursos contra o Resultado Preliminar (Área do Candidato) 19 e 20.06.2022 

9 RESULTADO FINAL 23.06.2022 

10 Encaminhamento do RESULTADO FINAL à Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN. 23.06.2022 

 
As dúvidas relativas ao Processo Seletivo Simplificado deverão ser encaminhadas  

exclusivamente para o e-mail: pssareiabranca2022@funcern.br. 

 

 

 

 

 

http://areiabranca.rn.gov.br/


 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
Instituído pela Lei Nº 952 de 17 de outubro de 2002 
Alterada pela Lei Nº 1.111 de 18 de março de 2009 

Administração da Excelentíssima Prefeita IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

http://areiabranca.rn.gov.br/ 

ANO XVI - Nº 071 EDIÇÃO–  Areia Branca/RN, 20 de Maio de 2022. 
  

31  

 

EXECUTIVO/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

EXTRATO QUARTO ADITIVO CONTATUAL DE 

VIGÊNCIA – CONTRATO 057/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Areia 

Branca/RN.  

CNPJ - 08.077.265/0001-08. 

CONTRATADO: Alexsandro Roberto da Silva Rocha – ME.  

CNPJ - 13.583.710/0001-33. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em 

Assessoria de Recursos Humanos, na elaboração da Folha de 

Pagamento, informações da SEFIP (GFIP - E-SOCIAL), 

atualização do CNIS e da geração de arquivo SIAI-DP, bem 

como serviços de cadastro funcional e outros serviços 

correlatos. 
REAJUSTE: 10,79% (dez vírgula setenta e nove por cento) 

ÍNDICE: IPCA-E 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 40, XI da Lei nº 8.666/93. 

Areia Branca/RN, em 29 de abril de 2022.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

Prefeita 

Alexsandro Roberto da Silva Rocha  

 Sócio Administrador 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

AVISO DE LICITAÇÃO PP/SRP Nº 001 2022 

 

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN, torna público que 

fará realizar licitação na modalidade de Pregão, do tipo 

Presencial Com Sistema de Registro de Preços N.º 001/2022 

- Maior Desconto Percentual, que tem como objeto o registro 

de preços para futura e eventual aquisição de Materiais de 

Construção e Diversos para atender as demandas do 

Município de Areia Branca/RN, no dia 02 de junho de 2022 

as 08:00 (oito) horas (horário local). O Edital contendo 

maiores informações encontra-se à disposição na sala da 

Comissão Permanente de Licitações, situado na Rua Padre 

Antônio Joaquim - 03 - Centro Administrativo - Centro, de 
segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 

(doze) horas, no sítio eletrônico 

(http://areiabranca.rn.gov.br/editais/) ou poderá ainda ser 

solicitado através do e-mail (cplabedital@gmail.com).  

Areia Branca/RN, em 20 de maio de 2022.  

Antônio Lopes Neto. 

 Pregoeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA 

AVISO DE DECISÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2022 

 

A Prefeita do Município de Areia Branca/RN torna público que, 

após análise das razões recursais, resolve negar provimento ao 

Recurso Administrativo impetrado pela empresa Drogafonte 

Ltda (CNPJ nº 08.778.201/0001-26), licitante do Pregão 

Eletrônico nº 010/2022, que tem por objeto o registro de preços 

para aquisição de Medicamentos Psicotrópicos para suprir as 

necessidades do Município de Areia Branca/RN, mantendo assim 

a decisão guerreada que a inabilitou. A íntegra da referida decisão 

se encontra na posse do Pregoeiro, podendo ser consultada nas 

dependências do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal 

de Areia Branca/RN, localizada à Rua Padre Antônio Joaquim, 

03, Centro de Areia Branca/RN, ou no portal 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br.  

Areia Branca/RN, 20 de maio de 2022.  

Iraneide Xavier Cortez Rodrigues Rebouças  

 Prefeita Municipal. 
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