
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2022. 

O Município de Gurjão - ESTADO DA PARAÍBA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para a Admissão em caráter 
excepcional, na forma do art.37, IX da CF/88, da Lei Municipal n. 331/2018, e nos termos 
do art. 92 da Lei Orgânica Municipal e demais instrumentos legais, e mediante as condições 
estabelecidas neste Edital 

 
1.  - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 1. – O Processo Seletivo Simplificado será coordenado, supervisionado e 
realizado pela  Comissão constituída pela Portaria n.º. 025/2022, de 25 de março do ano 
de 2022, publicado no Diário Oficial . 

1.2 – O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 01 (um) ano, 
contado da data da Homologação do seu Resultado Final, prorrogável por igual período. 

1.3 – O Processo Seletivo Simplificado será constituído pela Etapa Única da 
Análise Curricular, eliminatória e classificatória, entrevista e prova prática para o cargo 
de operador de máquinas pesadas, aplicada a todas as Funções Temporárias. 

 
1.4 – O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de Agente Social de 

Cultura e Artes, Agente Social de Atividades Recreativas, Cuidador Social, 
Auxiliar de Assuntos Educacionais, Operador de Máquinas pesadas, Tecnico 
em Agropecuária, Secretaria Junta Militar, Técnico de Laboratório, Auxiliar 
de Consultório Odontológico, Enfermeiro – Coordenador de Vigilância 
Sanitária, Cirurgião Dentista (pacientes especiais), Odontologo 
Endodontista, Medico Cardiologista, Medico - Clinico Geral, Medico - 
Clinico Geral – PSF, Ginecologista , Professor de Educação Especial, Regente 
de Ensino I empregos de nível médio técnico e superior do quadro 
temporário da Prefeitura Municipal de Gurjão, para o desenvolvimento de 
atividades assistenciais odontológicas nos Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEOs), de atividades de apoio à Estratégia da Saúde da 
Família - ESF no  Município de Gurjão - Atividades vinculadas as ações de 
saúde da Secretaria Municipal de Saúde , de atividades assistenciais 
vinculadas da  Secretaria de Assistência Social e as atividades educacionais 
vinculadas a Secretaria de Educação e Desportos, e ainda outras atividades 
a afins administrativas do Município, conforme o caso para contratação 
por prazo determinado. 

 

1.5 Este Processo Seletivo Simplificado está fundamentado no inciso IX, do artigo 37 da 



 

Constituição Federal e ainda na forma prevista nas Leis Municipal 105/2003, 205/2010, 

002/2015 e 331/2018, e consoante às normas contidas neste Edital, por meio de sua Comissão 

Especial do Processo Seletivo Simplificado. 

 

2 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 

2.1 – É CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA INSCREVER-SE NESTE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO O CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS INSTRUÇÕES E NORMAS CONTIDAS 
NESTE EDITAL Ao realizar a inscrição o candidato declara que conhece e concorda plena e 
integralmente com os termos deste Edital e legislação vigente. 

 
QUADRO 01 - GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E TECNICO 

 

 
Cód. 

Inscrição 

 
Função 

Temporária 

 
Área de 
Atuação 

 
N° 

Vagas 

 
Escolaridade 

 
Venciment 

os 

Carga 
Horaria 
Semanal 

 
Valor da 
Inscrição 

001 

Agente Social 
de Cultura e 

Artes 

Secretaria 
Municiapal de 

Assistência 
Social 

1 

(vaga) 

Ensino 
Médio  

Completo + 
Curso 

especifico de 
Ballet + 

Experiência 
comprovada de 

no mínimo 1 
ano. 

R$ 
1.212,00 

40h 
semanais 

R$ 50,00 

 

002 

Agente Social 
de Cultura e 

Artes 

 

Secretaria 
Municiapal de 

Assistência 
Social 

1 

(vaga) 

Ensino 
Médio  

Completo + 
Experiência 

comprovada de 
no mínimo 1 

ano 
trabalhando 
com dança 

R$ 
1.212,00 

40h 
semanais 

 
R$ 50,00 

 

003 

Agente Social 
de Atividades 
Recreativas 

Secretaria 
Municiapal de 

Assistência 
Social 

1 
(vaga) 

Ensino 
Médio  

Completo + 
Experiência 
comprovada 

de no mínimo 
1 ano. 

R$ 
1.212,00 

40h 
semanais 

 
R$ 50,00 

 

004 

Cuidador 
social 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

04 

(vagas) 

Ensino Médio 

completo + 

Experiência 

comprovada de 

R$ 
1.212,00 

 
40 h 

semanais 

 
R$ 50,00 

 



 

no mínimo 1 

ano na função 

que 

desempenhará. 

005 

Auxiliar de 
Consultório 

Odontológico 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde 

01 

(vaga) 

Ensino médio + 
Curso de 

Auxiliar de Cons. 
Dentário com 

Registro no 
Conselho 

Competente. 

R$ 
1.212,00 

40h 
semanais 

R$ 50,00 
 

006 

Técnico de 
laboratório 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde 

01 

(vaga) 

Ensino Médio 

Completo + 

Curso técnico 

de auxiliar de 

laboratório com 

registro no 

conselho 

competente + 

experiência 

comprovada  

R$ 
1.212,00 

 
40h 

semanais 

 
R$ 50,00 

 

 
007 

Auxiliar de 
assuntos 

educacionais 

Secretaria de 
Municipal de 

Educação 

 
01 

(vaga) 

Ensino Médio 

Completo e 

Licenciatura 

plena em 

Pedagogia 

incompleto 

(cursando no 

minimo o 5º 

período). 

Experiência 

comprovada de 

no mínimo 1 

ano na função 

que 

desempenhará. 

 
 
 

R$ 
1.212,00 

 
 

30h 
semanais 

 
 

R$ 50,00 
 



 

 

008 
Operador de 

Máquinas 
pesadas 

Secretaria de 
Infraestrutura 

02 
(vaga) 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto + 

CNH categoria D  

R$ 
1.212,00 

40h 
semanais 

 
R$ 50,00 

 

009 

Tecnico em 
Agropecuária 

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Rural 

1 
(vaga) 

Ensino Médio 
Completo + 

curso técnico de 
agropecuária + 

conselho 
regional de 

classe+ 
experiência 
comprovada 

R$ 
1.212,00 

40h 
semanais 

 
R$ 50,00 

 

010 
Secretária 

Junta Militar 

Secretaria de 
Administração 

1 
(vaga) 

Ensino Médio 
Completo + 
experiência 
comprovada 

R$ 
1.212,00 

40h 
semanais 

 
R$ 50,00 
 

 
QUADRO 2 - GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 
Cód. 
Inscrição 

 
Função 
Temporária 

 
Área de 
Atuação 

 
N° 

Vagas 

 
Escolaridade 

 
Venciment os 

Carga 
Horaria 
Seman

al 

Valor da 
Inscrição 

 
 

011 

Odontologo 
CEO 

(pacientes 
especiais) 

Secretaria 

Municipal 

de saúde 

1 (vaga) 

Portador de 

diploma de  

conclusão do 

curso superior 

com registro 

no respectivo 

órgão 

fiscalizador do 

exercido 

profissional, 

CRO-PB, dentro 

do prazo de 

validade 

experiência 

de no mínimo 2 

(dois) anos no 

atendimento a 

Pacientes 

 
 

R$ 3.636,00 

 
 
 
 

20h 
semana

is 
 

 
 
 

R$ 80,00 

 



 

Especiais, 

comprovada 

mediante 

declaração 

circunstanciada 

012 Odontologo 
Endodontista 

Secretaria 

Municipal 

de saúde 

1 
(vaga) 

Portador de 

diploma de 

conclusão 

do curso 

superior 

com registro 

no respectivo 

órgão 

fiscalizador 

do exercício 

profissional 

CRO-PB, 

dentro do 

prazo de 

validade, com 

especialidade 

em endodontia. 

R$ 3.636,00 
20 h 

semana
is 

R$ 80,00 

 
013 

Médico 
Cardiologista 

 
Secretaria 
Municipal 
de saúde 

 
1 

(vaga) 

Possuir ensino 
superior 
completo em 
Medicina e CRM 
do Estado 
Paraíba, dentro 
do prazo de 
validade, com a 
especiaiizaçã o 
em cardiologia. 

 
 

R$ 
3.000,00+gratifi

cação 

 
20h 

semana
is 

 
 

R$ 80,00 

 

 

 

014 
 

Médico 
Clinico Geral 

 
 

Secretaria 
Municipal 
de saúde 

 

 
 

1 
(vaga) 

Possuir ensino 
superior 
completo em 
Medicina e CRM 
do Estado 
Paraíba, dentro 
do prazo de 
validade, com a 
especializaçã o 
em clínica 
médica. 

R$6.400,00 

 
20h 

semana
is 

 
 

R$ 80,00 

 

 
 

 
 

 
 

Possuir ensino 
superior 

R$11.000,00 + 
Gratificação 

40 h 
semana

 
R$ 80,00 



 

 

 

015 

Médico 
Clinico Geral 

- PSF 

Secretaria 
Municipal 
de saúde 

1 
(vaga) 

completo em 
Medicina e CRM 
do Estado 
Paraíba, dentro 
do prazo de 
validade, com  
A especializaçã 
o em clínica 
médica. 

is 
 

 

016 

Enfermeiro - 
Cordenador 

Vigilãncia 
sanitária 

 
Secretaria 
Municipal 
de saúde 

1 
(vaga) 

Bacharelado 
em 

Enfermagem, 
especialização 
em Gestão e 

Saúde, 
Registro no 
Conselho 

Regional de 
Enfermagem, 

experiência de 
1 ano. 

R$ 2.200,00 
30 h 

semana
is 

R$ 80,00 

017 Ginecologista 
Secretaria 
Municipal 
de saúde 

01 
(vaga) 

Curso superior 
em medicina 

com  
especialização 
em ginecologia 

e  
obstetrícia - 

registro no crm 

 
 

R$ 
3.000,00+gratif

icação 

 
20h 

semana
is 

 
 

R$ 80,00 
 

 

 

 

018 

 

Professor de 
Educação 
Especial 

 
 

Secretaria 
de 

Municipal 
de 

Educação 

 
 
 

01 
(vaga) 

Possuir 
Licenciatura 
Plena em 
Pedagogia, com 
formação em 
sala de AEE e 
com 
especialização 
ou curso com 
carga horária 
mínima de 90 
horas em 
Educação 
Especial. 
Possuir, 
também, no 
mínimo 3 (trés) 
anos de 
experiência na 
área. 

R$ 3.494,52 

 
40h 

semana
is 

 
 
 

R$ 80,00 

 

 

019 

Regente de 
Ensino I 

Secretaria 
de 

Municipal 
de 

Educação 

02 
(vagas) 

Nivel Superior 
com diploma de 
Licenciatura 
Plena em 
Pedagogia. 

R$ 3.494,52 
30h 

semana
is 

 
R$ 80,00 

 



 
Possuir, 
também, no 
mínimo 3 (trés) 
anos de 
experiência na 
área. 

 
Atribuição dos Cargos: 
Agente Social de Cultura e Artes -  Ballet :  
Responsável pela realização de oficina de ballet de acordo com a proposta do SCFV. 
Agente Social de Cultura e Artes - Dança :  
Responsável pela realização de oficina de dança de acordo com a proposta do SCFV. 
Agente Social de Atividades Recreativas :  
Responsável pela realização de oficinas de convívio por meio de esporte e atividades 
recreativas de acordo com a proposta do SCFV.   
Cuidador social: 
Exercer um papel fundamental no processo de inclusão do estudante com alguma deficiência 
física, intelectual e/ou transtorno específico.  Desempenhar suas funções em parceria com o 
professor e ser responsável por  auxiliar o aluno nas atividades de alimentação, higiene, 
locomoção e em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. 
Auxiliar de Consultório Odontológico: 
 Acolhimento dos pacientes dentro do consultório; Preparação do paciente para atendimento; 
Separação da ficha e do histórico do paciente; Higienização dos  materiais que serão utilizados 
nos procedimentos; Auxílio ao dentista na entrega e manipulação de instrumentos; Descarte 
correto do material utilizado; Organização do consultório após cada atendimento. 
Técnico de laboratório: 
 Leitura Laboratorial por meio dos equipamentos; Preparar e processar amostras biológicas; 
Identificar amostras, garantindo o armazenamento adequado;Prepara as soluções reagentes; 
Realiza limpeza dos equipamentos; Higienização e desinfecção da bancada e dos instrumentos; 
Prestar auxílio na manutenção dos quipamentos; Cuidar do estoque dos materiais. 
Auxiliar de assuntos educacionais: 
 Auxiliar o professor no contexto escolar e na execução das atividades docentes em sala de 
aula. Acompanhar os alunos no desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. 
Participar do processo avaliativo dos alunos. Participar do planejamento escolar. 
Operador de Máquinas pesadas: Operar escavadeiras, guindastes, tratores de esteira e de 
rodas, reboques “scrapers”, motoniveladoras, carregadeiras, rolo compressor e outras; 
Lubrificar pinos e verificar nível de óleo e estado de filtros; Realizar pequenos reparos de 
emergência, visando a conservação do equipamento; Orientar seus auxiliares nos serviços de 
sua alçada; Zelar e responsabilizar-se pela limpeza, conservação e funcionamento da 
maquinária e do equipamento do trabalho, providenciando sua reparação, quando necessária; 
Dar plantão diurno e noturno, quando necessário; Dirigir automóveis, caminhões e demais 
veículos a motor; Verificar diariamente as condições do veículo, antes de su utilização, pneus, 
água do radiador, bateria, nível e pressão do óleo, amperímetro, sinaleiros, freios, embreagem, 



 

direção, faróis, tanque de gasolina, etc; Fazer pequenos reparos de emergência; Anotar e 
comunicar ao chefe imediato quaisquer defeitos que necessitem dos serviços de mecânica, 
para reparo ou conserto; Registrar a quilometragem do veículo no começo e no final do serviço, 
anotando as horas de saída e chegada; Preencher mapas e formulários sobre a utilização diária 
do veículo, assim como sobre o abastecimento de combustível; Comunicar à chefia imediata, 
tão imediatamente quanto possível, qualquer enguiço ou ocorrência extraordinária; Recolher 
o pessoal em local e horas determinadas, conduzindo-o conforme itinerário estabelecido ou 
instruções específicas; Recolher, periodicamente, o veículo à oficina para revisão e lubrificação; 
Manter a boa aparência do veículo; Recolher o veículo, após o serviço, deixando-o em local 
apropriado, com portas e janelas trancadas, e entregar as chaves ao responsável pela guarda 
das viaturas; Executar outras tarefas afins. 
Tecnico em Agropecuária: Uso e conservação dos solos. Adubação em geral. Tipos e 
classificação de fertilizantes e corretivos. Irrigação e drenagem. Conhecimentos gerais de 
fitotecnia. Grandes culturas anuais. Grandes culturas perenes. Olericultura. Fruticultura. 
Silvicultura. Pastagens. Mecanização agrícola. Máquinas e implementos agrícolas. Regulagem 
de equipamentos agrícolas. Manutenção de máquinas e implementos agrícolas. Noções de 
fitossanidade. Identificação das principais pragas agrícolas. Manejo de pragas. Uso correto de 
agrotóxicos. Conhecimentos gerais de zootecnia. Bovinocultura. Avicultura. Ovinocultura. 
Caprinocultura. Piscicultura. Suinocultura. Noções de sanidade animal. Noções de higiene e de 
segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de segurança no trabalho e de primeiros 
socorros. 
Secretária Junta Militar: Relacionar-se com as Forças Armadas no que diz respeito aos 
documentos e informações do Serviço Militar Obrigatório; Efetua  alistamento dos cidadãos; 
Atuar assessorando o Presidente da Junta de Serviço Militar no município, que representa as 
Forças Armadas no município, em especial o Exército Brasileiro, tendo o Prefeito Municipal 
como Presidente da JSM; Divulgar em toda a sua plenitude o Serviço Militar no município e 
esclarecer os cidadãos castilhenses do sexo masculino em idade de servir ao Exército, de como 
regularizar sua situação militar, observando que  documento militar é obrigatório a todo 
cidadão que se encaixe nos parâmetros definidos nas normas do Exército; Assessora o 
Presidente da JSM no desempenho de suas funções, gerenciando informações, auxiliando na 
execução de suas tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando 
compromissos; Controlam documentos e correspondências; Organizar e assessora a entrega 
dos certificados; Executar atividades correlatas, a critério de seu superior imediato. 
Odondologo CEO (pacientes especiais):  
Participar de espaços coletivos de planejamento e avaliação junto com a gerência do CEO; 
realizar ações de atividades educativas com ênfase em promoção e prevenção em  saúde e 
cidadania; participar de discussões com a Rede Básica como agente de educação permanente; 
discutir a programação, prestar atenção odontológica aos pacientes com graves distúrbios 
físico- psiquico-social; orientar as famílias e os cuidadores sobre autocuidados em saúde bucal; 
aprofundar estudos e prestar atenção odontológica aos pacientes que apresentam condições 
incapacitantes, temporárias ou definitivas a nível ambulatorial e aos que apresentam 



 

problemas especiais de saúde com repercussão na boca e estruturas anexas; outros 
procedimentos afins; realizar ações visando à promoção e ao restabelecimento da saúde desses 
indivíduos; promover a referência e a contrarreferência; participação e interrelacionamento da 
equipe multidisciplinar em instituições de saúde, de ensino e de pesquisas e executar outras 
atividades correlatas. 
Odontologo Endodontista: Examinar, identificar e tratar clinica e/ou cirurgicamente afecções 
dos dentes e tecidos de suporte. Restabelecer forma e função,  analisar e interpretar resultados 
de exames radiológicos e laboratoriais para complementação de diagnóstico manter o registro 
de pacientes atendidos, anotando a conclusão do diagnóstico,tratamento e evolução da 
afecção para orientaçãoterapêutica adequada prescrever e administrar medicamentos. Aplicar 
smestésicos locais e regionais orientar e encaminhar para tratamento especializado  Orientar 
sobre saúde, higiene e profilaxia oral, prevenção de carie dental e doenças periodontais. Utilizar 
recursos de Informática Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional. 
Médico Cardiologista: 
Clínico Geral receber e acompanhar pessoas em consultórios, hospitais, clínicas, residências e 
em locais de urgência, conversar com o paciente para ouvir sua história médica, queixas e 
descrição dos sintomas, examinar, auscultar e apalpar o paciente para fazer o diagnóstico, 
realizar exames específicos da sua área de atuação como eletroencefalograma, 
eletrocardiograma, ultra-sonografia de determinados órgãos, vacinas de alergia, requisitar e 
analisar exames complementares de raios X, laboratoriais e de materiais colhidos pelo próprio 
médico como amostras de pele e de secreções, encaminhando pacientes a profissionais de 
outras especialidades, quando apropriado, mantendo contato frequente com outros 
especialistas que sejam necessários no tratamento de determinadas doenças. 
Médico Clinico Geral: 
Clínico Geral receber e acompanhar pessoas em consultórios, hospitais, clínicas, residências e 
em locais de urgência, conversar com o paciente para ouvir sua história médica, queixas e 
descrição dos sintomas, examinar, auscultar e apalpar o paciente para fazer o diagnóstico, 
realizar exames específicos da sua área de atuação como eletroencefalograma, 
eletrocardiograma, ultra-sonografia de determinados órgãos, vacinas de alergia, requisitar e 
analisar exames complementares de raios X, laboratoriais e de materiais colhidos pelo próprio 
médico como amostras de pele e de secreções, encaminhando pacientes a profissionais de 
outras especialidades, quando apropriado, mantendo contato frequente com outros 
especialistas que sejam necessários no tratamento de determinadas doenças. 
Médico Clinico Geral – PSF: 
Clínico Geral receber e acompanhar pessoas em consultórios, hospitais, clínicas, residências e 
em locais de urgência, conversar com o paciente para ouvir sua história médica, queixas e 
descrição dos sintomas, examinar, auscultar e apalpar o paciente para fazer o diagnóstico, 
realizar exames específicos da sua área de atuação como eletroencefalograma, 
eletrocardiograma, ultra-sonografia de determinados órgãos, vacinas de alergia, requisitar e 
analisar exames complementares de raios X, laboratoriais e de materiais colhidos pelo próprio 



 

médico como amostras de pele e de secreções, encaminhando pacientes a profissionais de 
outras especialidades, quando apropriado, mantendo contato frequente com outros 
especialistas que sejam necessários no tratamento de determinadas doenças. 
Enfermeiro - Coordenador Vigilância sanitária: 
Realizar ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente;  promover ações e atividades de 
educação sanitária, bem como emitir autos de infração as normas vigentes; realizar inspeções 
nos diferentes estabelecimentos, apreender produtos vencidos, mercadoria adulterada, 
notificar os estabelecimentos sobre irregularidades e orientar conforme a legislação; Emitir 
Alvará Sanitário;  Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Fiscais Sanitários 
Professor de Educação Especial:  
Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 
estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação 
especial. Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, avaliando a 
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Organizar o tipo 
e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncional; Acompanhar a 
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula 
comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola. Estabelecer parcerias 
com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de 
acessibilidade. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 
acessibilidade utilizados pelo aluno. Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva, de forma 
a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia, atividade e participação. 
Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando a disponibilização 
dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a 
participação dos alunos nas atividades escolares. Promover atividades e espaços de 
participação da família. 
Regente de Ensino I: 
Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos nas Escolas Municipais de Educação Infantil, proceder, 
orientar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal e na alimentação. Promover 
horário para repouso. Garantir a segurança das crianças na instituição. Observar a saúde e o 
bem-estar das crianças. Comunicar à equipe gestora da unidade escolar, os acontecimentos 
relevantes do dia, levando ao conhecimento da sobre qualquer incidente ou dificuldade 
ocorridas. Manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade. Registrar a freqüência 
diária das crianças. Respeitar as épocas do desenvolvimento infantil. Planejar e executar o 
trabalho docente, visando o desenvolvimento plrno de cada criança. Realizar atividades lúdicas 
e pedagógicas que favoreçam as aprendizagens infantis. Organizar registros de observações 
das crianças. Acompanhar e avaliar sistematicamente o processo educacional. Participar de 
atividades extra-classe. Participar de reuniões pedagógicas e administrativas. Contribuir para o 
aprimoramento da qualidade do ensino. 
 

3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 



 

3.1 – O local das inscrições será na sede da Prefeitura Municipal de Gurjão no Setor 
de Recursos Humanos, na Rua Vicente Borges Gurjão, 158 centro Gurjão – PB. 

3.2 – PERÍODO: 30 de Março a 01 de Abril de 2022. 
3.3 – HORÁRIO: 08 HORAS ÀS 14 HORAS. 
3.4 – A inscrição será feita em envelope lacrado, que deverá ser entregue ao servidor 
responsável pelo recebimento da mesma, contendo: - Os documentos exigidos como 
REQUISITO, conforme consta no item 4 deste edital: obrigatório; - Os documentos 
necessários para classificação do candidato, conforme descrito no item 5 deste edital: 
opcional. - O REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO GRAMPEADO NA PARTE EXTERNA DO 

ENVELOPE, devidamente preenchido em todos os campos e assinado – obrigatório. 
3.5 – As informações prestadas no Requerimento de Inscrição são de inteira 

responsabilidadedo candidato, não cabendo ao Município preencher qualquer campo ou 
entrar em contato com o candidato para obter tais informações e dispondo, ainda, do direito 
de ELIMINAR deste Processo Seletivo Simplificado a qualquer tempo o candidato que não o 
preencher de forma correta e legível. 

3.6 – Os servidores responsáveis para atuar nas inscrições apenas receberão o 
envelope e entregarão ao candidato o comprovante da inscrição e não estarão orientados 
nem 
autorizados a prestar informações sobre este Processo Seletivo Simplificado ou esclarecer 
dúvidas relativas a este Edital. Todas as dúvidas deverão ser encaminhadas pessoalmente ao 
Presidente da Comissão deste Processo Seletivo no e-mail pmgurjao.rh@gmail.com. 

3.7 – Após a entrega do envelope e recebimento do respectivo comprovante de 
inscrição, não será possível a entrega de novos documentos, alteração dos documentos 
entregues ou alteração nas informações prestadas no requerimento de inscrição. 
4. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS:  

4.1 – Requerimento de inscrição devidamente preenchido a caneta, com letra legível. O 
requerimento não poderá ter rasuras ou emendas, não devendo ser usado corretivo.  

4.2 – Cópia simples e legível de documento de identificação com foto. Serão 
considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de Exercício Profissional 
(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do 
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham 
como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação.  

4.3 – Cópia simples e legível do cartão de CPF do candidato.  
4.4 – Cópia simples e legível de DIPLOMA, HISTÓRICO ESCOLAR ou documento de 

conclusão (declaração/certidão) que comprove a escolaridade mínima exigida no REQUISITO 
da função pleiteada. 

 4.4.1 – A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros só terá 
validade quando for revalidada pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC. 

 4.5 – Cópias simples e legível de comprovante de EXERCÍCIO PROFISSIONAL 



 

devidamente especificado conforme o item 8 deste Edital, independente do ano que tenha 
prestado serviço, desde que posterior a respectiva conclusão do curso exigido para exercício 
da mesma, quando exigido no requisito da função.  

4.6 – Cópia simples e legível do documento (Certidão/Diploma/Histórico/Declaração) 
que comprove a conclusão do curso de Especialista/Pós-Graduação, quando exigido no 
REQUISITO da função.  

4.7 – Cópia simples e legível de documento que comprove a inscrição no Conselho 
Regional da classe.  

4.8 – Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha dos documentos de 
comprovação do (s) REQUISITOS (s). 
5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO:  

5.1 – Para efeito de classificação do candidato na listagem deste Processo Seletivo 
Simplificado, poderão ser incluídos no envelope documentos relacionados a EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL e QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, conforme descrito nos itens 8 e 9 deste Edital, 
considerando as exigências propostas nos subitens abaixo.  

5.2 - Para pontuação na Área - EXERCÍCIO PROFISSIONAL será necessário: - Cópia(s) 
simples e legível de comprovante(s) de Exercício Profissional, indicando cargo(s) ou função(ões), 
devidamente comprovada conforme item 8 deste Edital. 

5.3 – Para pontuação na Área – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL será necessária: - Cópia(s) 
Autenticada e legível de ATÉ 02 (DOIS) comprovantes de Qualificação Profissional, no total, de 
acordo com as exigências propostas neste subitem, bem como no item 9 deste Edital.  

5.3.1 – O candidato que ultrapassar o limite de documentos estabelecido neste subitem 
(MÁXIMO DE DOIS NO TOTAL) terá atribuída a pontuação ZERO nesta área da avaliação, não 
cabendo recurso contra esta decisão.  

5.4 – Compete ao candidato a escolha dos documentos apresentados para fins de 
pontuação. 

6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:  
6.1 – O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas: a)  

1ª etapa: análise da documentação – EXERCÍCIO PROFISSIONAL (TEMPO DE 
SERVIÇO PRESTADO NA AREA) e QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (AVALIAÇÃO DOS 
TÍTULOS E CURSOS).  

b) 2ª etapa: Entrevista e prova Prática (operador de máquinas pesadas).  
c) 3ª etapa: Aprovação final.  

6.1.1 - O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - tem por objetivo avaliar o nível de preparo do 
candidato, bem como a experiência e atuação na área.  

6.1.2 – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - AVALIAÇÃO DE TITULOS - Verificar se o candidato 
apresentou todos os documentos exigidos para inscrição e comprovação do REQUISITO – 
item 4, em observância à função pleiteada no item 2 – eliminatório; - Avaliar os documentos 
apresentados para fins de pontuação – item 5, seguindo as tabelas dispostas no Anexo Único 
deste Edital – classificatório.  

6.2 - Não serão computados os pontos que ultrapassarem os limites estabelecidos.  



 

6.3 - Serão convocados para a 2ª etapa (entrevista) os candidatos aprovados na 1ª etapa. 
6.4 - A partir das entrevistas será estabelecida uma lista dos aprovados e cadastros de 
reserva.  

6.5 – A avaliação dos documentos de que trata o item 5 deste Edital terá valor máximo 
de 60 (sessenta) pontos, e a entrevista de 1.0 (um) até 40 (quarenta) pontos, consoante 
descrição contida no Anexo Único deste Edital. 

 

ÁREAS PONTOS 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL   20 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 40 

ENTREVISTA  1.0 até 40 

 
6.6 - As entrevistas ocorrerão no Auditório Inácio Alves Caluete e serão realizadas em 

horário e data a ser indicado pela Comissão especial do Processo Seletivo no momento de 
divulgação dos selecionados para as entrevistas. 

 
7. DA COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL: 

 
 7.1 – Considera-se Exercício Profissional toda atividade desenvolvida estritamente na 

função pleiteada, ocorrida após a conclusão do curso exigido no REQUISITO (item 2) para o seu 
exercício, devendo ser comprovado conforme o padrão especificado abaixo: 

 

ATIVIDADE PRESTADA COMPROVAÇÃO 

7.1.1 – Em órgão Público 

Documento expedido pelo Poder Federal, 
Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da 
prestação da atividade, em papel timbrado, 
com carimbo do órgão expedidor, datado e 
assinado pelo Departamento de 
Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração ou Departamento de 
Pessoal/Recursos Humanos do órgão 
equivalente, não sendo aceitas, sob hipótese 
alguma, declarações expedidas por qualquer 
órgão que não especificado neste item. 

7.1.2 – Em Empresa Privada 

Cópia da carteira de trabalho (página de 
identificação com foto e dados pessoais e 
registro do(s) contrato(s) de trabalho). Em 
caso de contrato de trabalho em vigor 
(carteira sem data de saída), o tempo de 
serviço será considerado até a data no 
requerimento de inscrição, preenchida pelo 



 

servidor responsável pelo recebimento da 
mesma 

7.1.3 – Em Empresa Privada 

Cópia do contrato de prestação de serviços e 
declaração da empresa ou do setor onde 
atua/atuou, em papel timbrado ou com 
carimbo de CNPJ, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração, 
comprovando efetivo período de atuação no 
cargo. 

 
7.1.4 – A pontuação desta área da avaliação está discriminada no Anexo Único – Área I. 

8.2 – Será considerada data inicial para contagem do tempo de Exercício Profissional, nesta 
ordem de preferência: a) A data de conclusão do curso exigido no REQUISITO. b) A data de 
expedição do comprovante da escolaridade exigida no REQUISITO, na falta da data de 
conclusão do curso; c) A data da inscrição no respectivo conselho de classe.  

7.2 - Na falta desta, a data de expedição do comprovante do registro no conselho de 
classe apresentado.  

7.2.1 – Nas condições de preferência citadas nas alíneas a e b, caso a exigência da função 
seja Especialização/Pós-Graduação, será considerada a data de conclusão deste.  

7.3 – Não será pontuado Exercício Profissional: - fora dos padrões especificados neste 
item;  

7.4 – Quando a nomenclatura do cargo ou função exercido for diferente à da função 
pleiteada neste Edital, o candidato deverá complementar as informações da experiência 
profissional, descritas nos subitens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3, com declaração emitida pela empresa 
ou setor de atuação, especificando a(s) atividade(s)exercida(s). 

8. DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:  
8.1 – Considera-se qualificação profissional todo curso de formação, curso avulso ou 

evento relacionados à função pleiteada ou à área de atuação, no qual o candidato tenha 
participado, durante ou após a realização do curso exigido no REQUISITO ao exercício do 
cargo.  

8.2 – Considera-se curso de formação: Pós-Graduação Lato Sensu, Mestrado e 
Doutorado. Estes deverão ser comprovados mediante Certificados (Diploma).  

8.2.1 – Declarações de conclusão dos cursos acima serão aceitas desde que constem no 
referido documento: data de conclusão e aprovação de monografia e histórico do curso (no 
caso de Pós-Graduação) e aprovação da dissertação ou tese (nos casos de Mestrado e 
Doutorado, respectivamente).     

8.3 – Os cursos de Mestrado, no qual foram concluídos todos os créditos necessários, 
faltando somente defesa e aprovação da dissertação, receberão pontuação equivalente aos 
cursos de Pós-Graduação. Quanto aos cursos de Doutorado que se enquadrarem na mesma 
situação (faltando apenas a aprovação da tese), estes receberão pontuação equivalente aos 
cursos de Mestrado. Os cursos de Pós-Graduação não concluídos serão pontuados como 



 

curso avulso, de acordo com a carga horária já cursada.  
8.3.1 – Para pontuação dos cursos que se enquadrarem neste subitem, o candidato 

deverá entregar declaração/atestado/certidão expedida por setor responsável, constando 
obrigatoriamente no documento a informação de que o candidato concluiu TODOS os 
créditos necessários, faltando apenas a defesa e aprovação da dissertação/tese, em papel 
timbrado, com carimbo de CNPJ, data de expedição e assinatura do expedidor. No caso de 
PósGraduação, o documento deverá atestar a carga horária já cursada, acompanhado de 
Histórico Parcial.  

8.4 – Considera-se cursos avulsos: jornadas, formações continuadas, oficinas, programas, 
treinamentos, projetos de extensão e ciclos.  

8.5 – Considera-se participação em eventos: palestras, congressos, simpósios, fóruns, 
encontros e seminários.  

8.6 – Cursos avulsos e participação em eventos deverão ser comprovados por meio de 
certificados.  

8.6.1 – Para pontuação dos cursos avulsos ou das participações em eventos em que o 
candidato não possua CERTIFICADO, será necessária a entrega de declaração de conclusão 
em papel timbrado ou contendo o carimbo de CNPJ da entidade que forneceu o curso, data 
de conclusão do mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do documento e 
data de expedição do mesmo. 

8.7 – Não serão computados pontos para os: a) Cursos exigidos no REQUISITO da função 
pleiteada; b) Cursos de formação de grau inferior ao exigido no REQUISITO ao exercício da 
função; c) Demais cursos de Graduação; d) Cursos/eventos em que o candidato tenha 
participado como apresentador, coordenador, mediador, monitor, expositor, organizador ou 
qualquer outro que não seja na condição de aluno/participante/ouvinte (exceto projeto de 
extensão, onde será pontuada apenas a carga horária cumprida); Cursos/Eventos não 
concluídos, salvo os cursos de Mestrado, Doutorado e Pós-Graduação, conforme previsto no 
subitem 9.3.  

8.8 – Aos cursos em que a carga horária não estiver especificada no documento entregue, 
será atribuída a pontuação de menor carga horária, de acordo com o Anexo Único deste 
Edital. 

9. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, REVISÃO, 
RECURSOS, CLASSIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: 

 9.1 – Encerrado o período de inscrições, será instituído pelas Secretarias, Banca de 
Avaliação, destinada à análise das inscrições.  

9.2 – Após o período de avaliação da Banca de Avaliação, será publicado, no site e no 
Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Gurjão, o Resultado Parcial, momento em que serão 
disponibilizadas as listagens dos candidatos deferidos para a etapa de entrevistas, bem como 
período para que o candidato possa questionar a Banca de Avaliação sobre o seu resultado.  

9.3 – Somente o candidato poderá tomar ciência do motivo que ensejou o resultado 
proferido pela Banca de Avaliação. Para tanto, deverá ser apresentada cédula de identidade 
com foto.  



 

9.3.1 – O questionamento quanto ao resultado não garante alteração do mesmo. 
Entretanto, verificados equívocos por parte da Banca de Avaliação, estes serão retificados em 
tempo.  

9.3.2 – Durante o período de que trata este subitem, a Banca de Avaliação não aceitará 
novos documentos, substituição dos documentos entregues no período de inscrição e/ou 
alteração das informações prestadas pelo candidato no requerimento de inscrição.  

9.4 – A listagem dos candidatos classificados será elaborada por ordem decrescente do 
total de pontos obtidos. Havendo empate na classificação final, o desempate se dará de 
acordo com os seguintes critérios, nesta ordem: a) maior número de pontos na Prova de 
Avaliação de Títulos – Área (Qualificação Profissional); b) maior número de pontos na Prova 
de Avaliação de Títulos – Área (Exercício Profissional);  

9.4.1 – Persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade. 
9.5 – Todas as informações oficiais referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado 

regulamentado pelo presente Edital serão publicadas e divulgadas no site do Município 
gurjao.pb.gov.br/. e no Diário Oficial da Prefeitura de Gurjão, não se responsabilizando este 
município por outras informações.  

9.6 – É de responsabilidade do candidato acompanhar constantemente as 
publicações oficiais e os prazos referentes a este Processo Seletivo Simplificado.  

9.7 – Este Processo Seletivo, em caráter urgente, considerando ausência de profissionais 
para atendimento às necessidades de excepcional interesse público, do Município de Gurjão, 
terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da homologação do resultado final, 
podendo ser prorrogado por até igual período, a critério do Município, em observância as Leis 
Municipais nº 331/2018.  

9.8 – Nenhum documento entregue no momento da inscrição poderá ser devolvido ao 
candidato.  

9.8.1 – Os documentos dos candidatos indeferidos neste Processo Seletivo 
permanecerão em poder da Comissão do Processo de Seleção por um período de 03 (três) 
meses, contados a partir da data de homologação do resultado final. Após este prazo, os 
mesmos serão eliminados.  

9.8.2 – Os documentos dos candidatos classificados neste Processo Seletivo que não 
resultarem em contratação serão eliminados após o fim da validade do Processo Seletivo. 

 
10. DA CONTRATAÇÃO:  
10.1 – São REQUISITOS BÁSICOS para contratação através desse Processo Seletivo 

Simplificado:  
a) Ter a inscrição DEFERIDA e APROVADO NO PROCESSO DE ENTREVISTA neste Processo 

Seletivo Simplificado; - Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
 b) Possuir a idade mínima de 18 anos completos;  
c) Ser considerado APTO, através do Laudo Médico expedido pelo Médico do Trabalho 

na perícia médica, nos termos do ITEM 4 deste Edital.  
d) Apresentar todos os documentos originais cujas cópias foram inseridas no momento 



 

da inscrição do candidato;  
e) Estar em dia com o Conselho Regional que regulamenta sua profissão, no estado da 

Paraíba, comprovando através de apresentação de Certidão de Regularidade.  
f) Está com quitação eleitoral em dias 
g) Para o sexo masculino está quitez com o serviço militar 
10.2 – O não cumprimento das condições expostas neste item implicará na eliminação 

do candidato deste Processo Seletivo Simplificado.  
10.3 – O prazo de validade dos contratos obedecerá ao previsto no art. 4º da Lei 

Municipal nº 331/2018. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES:  
11.1 – SERÁ INDEFERIDO O CANDIDATO QUE:  
a) NÃO COMPROVAR OS REQUISITOS, em conformidade com os itens 2 e 5; 
 b) NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM 3.5;  
c) Se inscrever mais de uma vez para a mesma função neste Processo Seletivo 

Simplificado.  
11.2 – Não serão aceitos, pela Banca de Avaliação, documentos ilegíveis ou rasurados.   
11.3 – Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho 
determinado pela Secretaria requisitante, bem como a atuar na localidade de 
necessidade do Município. Na impossibilidade de cumprir este horário ou de atuar nos 
locais indicados, o mesmo será automaticamente eliminado.  
11.4 – Será automaticamente desclassificado o candidato que deixar de comparecer a 
qualquer das etapas do Processo Seletivo Simplificado.  
11.5 – Será automaticamente desclassificado o candidato convocado que não 
comparecer no prazo estipulado no Edital de Convocação;  
11.6 – O candidato que for assinar contrato de prestação de serviço por tempo 
determinado com este Município fica ciente de que deverão ser observadas as vedações 
contidas nos incisos XVI, XVII e §10 do Art. 37 da Constituição Federal de 1988 e demais 
dispositivos legais acerca de acúmulo de cargos públicos.  
11.7 – A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato a sua 
contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado seguindo rigorosa ordem de 
classificação.  
11.8 – A convocação dos classificados serão de acordo com as necessidades das 
Secretarias Municipais. 
 
 

Gurjão-PB 25 de março de 2022 
 
 

José Elias Borges Batista 

Prefeito 



 

 
ANEXO I DO EDITAL 002/2022 ÁREA – EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

DISCRIMINAÇÃO PONTOS 

Tempo de serviço prestado na função 
pleiteada 

1.0 ponto por ano completo, observado o 
limite máximo de 20 pontos. 

Entrevista 1.0 até 40 

 
  

ÁREA – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

DISCRIMINAÇÃO       PONTOS 

Doutorado 20 

Mestrado (Stricto Sensu) 15 

Curso de pós-graduação Lato Sensu 10 

Curso avulso com duração igual ou superior 
a 120 horas 

05 

Curso avulso com duração de 80 a 119 horas 04 

Curso avulso com duração de 30 a 79 horas 03 

Participação em Eventos 01 até 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 

001/2022 

Nome do Candidato: ________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____de_________________/________   Identidade: ______________ 

CPF: ______________________ Endereço: ______________________________________ 

Bairro/Cidade: ______________________________________________________________ 

Contato: ___________________ E-mail: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LER ATENTAMENTE O EDITAL NÃO PREENCHER A COLUNA “PONTOS ATRIBUIDOS” NO ATO 

DA INSCRIÇÃO, POR PARTE DO CANDIDATO, IMPLICARÁ O RECONHECIMENTO E COMPROMISSO DE 

ACEITAÇÃO DESTE EDITAL E DEMAIS NORMAS DO PROCESSO SELETIVO. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS, 

EMENDAS OU ALTERAÇÕES DE QUALQUER TIPO NA FICHA DE INSCRIÇÃO.  

______________________________________            ____________________________________       

          ASSINATURA DO CANDIDATO                                         ASSINATURA DO SERVIDOR                                                             



 

          

FORMULÁRIO 01 – COMPROVANTE DO CANDIDATO 

 

 

 

NOME DO CANDIDATO:  

 

___________________________________________________________ 

 

CARGO PLEITEADO (escrever por extenso):  

 

_____________________________________________ 

 

 

Data: ______/_______ / 2022 

 

 

 

 

______________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO SERVIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 
 

Processo Seletivo Simplificado n.º. 002/2022  

Candidato: _______________________ 

Código de Inscrição e Opção da Função Temporária: _____________________________ 

N.º. de Inscrição: _________________________________________________________ 

Fundamentação e argumentação lógica: 
 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Gurjão (PB), / /2022. 
 
 
 
 

 
Assinatura 

 
Protocolado em: / / . Horário: : min. 

 
 

Recebido por:  
  

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 



 

ANEXO III 

CRONOGRAMA 

Período das Inscrições Presenciais    30 de março a 01 de abril de 2022 

Divulgação das inscrições deferidas 04 de abril de 2022 

Prazo para interposição de recursos quanto às 
inscrições indeferidas - apenas para candidatos 
que comprovem inscrição mediante comprovante 
de pagamento. 

05 de abril de 2022 

Divulgação das inscrições deferidas após prazo de 
recursos 

06 de abril de 2022 

Lista de concorrência 07 de abril de 2022 

ENTREVISTA, AVALIAÇÃO CURRÍCULAR E PROVA PRÁTICA  

Lista de convocação para as entrevistas 07 de abril de 2022 

Data da realização das entrevistas 11 de abril de 2022 

Resultado preliminar da entrevista e análise 
curricular 

13 de abril de 2022 

Interposição de eventuais recursos referente à 
nota da avaliação curricular 

14 abril de 2022 

Julgamento dos recursos referente à nota da 
avaliação curricular 

15 de abril de 2022 

Divulgação do resultado definitivo da entrevista e 
análise curricular 

18 de abril de 2022 

Edital de convocação para a Prova prática (cargo 
de Operador de Máquinas)  

18 de abril de 2022 

Data da realização da prova Prática (cargo de 
Operador de Máquinas) 

19 de abril de 2022 

Preliminar da prova Prática (cargo de Operador 
de Máquinas) 

20 de abril de 2022 

Interposição de eventuais recursos referente à 
nota da Prova Prática (cargo de Operador de 
Máquinas) 

22 de abril de 2022 

Julgamento dos recursos referente à nota da 
Prova Prática (cargo de Operador de Máquinas) 

25 de abril de 2022 

Resultado final de todas as fases 26 de abril de 2022 

 

 

Gurjão-PB, 25 de março de 2022. 


