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NÍVEL SUPERIOR PONTUAÇÃO – Total máximo de 100 pontos

Análise do Currículo e Experiência Profissional

Síntese das qualificações - curso de aperfeiçoamento na área a que concorre, de no mínimo 16 (dezesseis) horas,

realizado nos últimos 6 (seis) meses, até a data anterior da publicação deste edital.

Cada certificado conta 02 pontos, limitando-se a 10 pontos.

Experiências Profissionais (no âmbito privado) para o cargo inscrito (Comprovadas). A comprovação do tempo de

serviço se dará mediante cópia de Contrato de Trabalho e/ou Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS,

com as devidas anotações.

A cada 01 (um) ano completo, conta-se 05 pontos, limitando-se a 10 pontos.

Experiências Profissionais (no âmbito público) para o cargo inscrito (Comprovadas). A comprovação do tempo de

serviço se dará, no caso de órgão que integre a Administração Pública, mediante declaração original expedida pelo

ente nos últimos 30 (trinta) dias, a contar da data de início das inscrições.

A cada 01 (um) ano completo, conta-se 05 pontos, limitando-se a 10 pontos.

Exercer ou ter exercido, nos últimos 90 (noventa) dias, contados da data da publicação do presente edital, atividade

laboral, no âmbito público ou privado, referente ao cargo inscrito no processo seletivo.

25 pontos.

Curso de Especialização na área específica 10 pontos.

Mestrado na área específica. 15 pontos.

Doutorado na área específica 20 pontos.

NÍVEL MÉDIO PONTUAÇÃO – Total máximo de 100 pontos

Análise do Currículo e Experiência Profissional

Síntese das qualificações - cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 08 (oito) horas, realizado nos

últimos 6 (seis) meses, até a data anterior da publicação deste edital.

Cada certificado conta 05 pontos, limitando-se a 40 pontos.

Experiências Profissionais (no âmbito privado) para o cargo inscrito (Comprovadas). A comprovação do tempo de

serviço se dará mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com as devidas anotações.

A cada 01 (um) ano completo, conta-se 05 pontos, limitando-se a 10 pontos.

Experiências Profissionais (no âmbito púbico) para o cargo inscrito (Comprovadas). A comprovação do tempo de

serviço se dará, no caso de órgão que integre a Administração Pública, mediante declaração original expedida pelo

ente, nos últimos 30 (trinta) dias, a contar da data de início das inscrições.

A cada 01 (um) ano completo, conta-se 05 pontos, limitando-se a 10 pontos.

Exercer ou ter exercido, nos últimos 90 (noventa) dias, contados da data da publicação do presente edital, atividade

laboral, no âmbito público ou privado, referente ao cargo inscrito no processo seletivo.

40 pontos.

NÍVEL FUNDAMENTAL PONTUAÇÃO – Total máximo de 100 pontos

Análise do Currículo e Experiência Profissional

Síntese das qualificações - cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 08 (oito) horas, realizado nos

últimos 6 (seis) meses, até a data anterior da publicação deste edital.

Cada certificado conta 05 pontos, limitando-se a 40 pontos.

Experiências Profissionais (no âmbito Privado) para o cargo inscrito (Comprovadas). A comprovação do tempo de

serviço se dará mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com as devidas anotações.

A cada 01 (um) ano, conta-se 05 pontos, limitando-se a 10 pontos.

Experiências Profissionais (no âmbito Público) para o cargo inscrito (Comprovadas). A comprovação do tempo de

serviço se dará, no caso de órgão que integre a Administração Pública, mediante declaração original expedida pelo

ente nos últimos 30 (trinta) dias, a contar da data de início das inscrições.

A cada 01 (um) ano, conta-se 05 pontos, limitando-se a 10 pontos.

Exercer ou ter exercido, nos últimos 90 (noventa) dias, contados da data da publicação do presente edital, atividade

laboral, no âmbito público ou privado, referente ao cargo inscrito no processo seletivo.

40 pontos.

CARGOS ENDEREÇO

CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO, DA ASSISTÊNCIA

SOCIAL E DA CIDADANIA

Pré-escolar Pequeno Príncipe – Rua Basílio Rocha, nº 236 – Santos Dumont – São Paulo do Potengi/RN

CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Centro Social – Rua Bento Urbano, SN Centro – São Paulo do Potengi/RN

CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Auditório da Escola Municipal vereador Luiz Antônio Dias Campos – Rua Irmã Selma, nº 136 - Centro – São

Paulo do Potengi/RN

CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Pré-escolar Pequeno Príncipe – Rua Basílio Rocha, nº 236 – Santos Dumont – São Paulo do Potengi/RN

CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Centro Social – Rua Bento Urbano, SN - Centro – São Paulo do Potengi/RN

CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Auditório da Escola Municipal vereador Luiz Antônio Dias Campos – Rua Irmã Selma, nº 136 - Centro – São

Paulo do Potengi/RN

CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER Auditório da Escola Municipal vereador Luiz Antônio Dias Campos – Rua Irmã Selma, nº 136 - Centro – São

Paulo do Potengi/RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
EDITAL Nº 002/2021 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, através da Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos e
da Comissão Especial do Processo Seletivo, TORNA PÚBLICA as retificações nos subitens 8.1.1 e Anexo II (Locais de Inscrição) do Edital
001/2021, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital.
 
8. DA AVALIAÇÃO
[...]
8.1.1 Os currículos serão avaliados de acordo com os critérios a abaixo descritos:
 

 
ANEXO II – LOCAIS DE INSCRIÇÃO
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São Paulo do Potengi/RN, 03 de maio de 2021.
 
BRUNO GOMES DE ANDRADE
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos
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