Municípios do RN abrem concurso para 293 vagas e com salários até R$ 10 mil
Seg, 02 de Setembro de 2019 15:42 -

Foi lançado o edital para um concurso público em conjunto para preenchimento de 293 vagas
nos municípios de João Câmara, Jardim de Angicos, Parazinho, Pedro Avelino e Guamaré,
com salários entre R$ 998 a R$ 10 mil. As inscrições podem ser feitas via internet até o dia 2
de outubro e as provas estão previstas para ser realizadas no dia 1º de dezembro.

A taxa de inscrição custa R$ 80 para cargos de nível fundamental; R$ 100 para cargos de nível
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médio e R$ 120 para nível superior. O concurso da região do Mato Grande do estado prevê
vagas efetivas para contratação imediata e cadastro de reserva, e será realizado pela
Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte
(Funcern).

Dentre as vagas disponibilizadas para o concurso, estão as destinadas para agente de
endemias, assistente social, auditor do sistema de saúde, enfermeiro, farmacêutico, fiscal de
tributos municipais, fisioterapeuta, guarda municipal, médico, odontólogo, professor, técnico em
enfermagem, auxiliar administrativo, técnico em patologia clínica, técnico em saúde bucal,
motorista, operador de máquinas, tratorista, fiscal de tributos, psicólogo, coordenador
pedagógico, nutricionista, orientador social, facilitador de idosos, educador físico, agente
comunitário de saúde, agente de saúde bucal, digitador, fiscal de vigilância sanitária, secretário
escolar, auditor fiscal, técnico agrícola, fonoaudiólogo, procurador, analista de controle interno,
assistente administrativo, assistente de plenário, arquivista, contador e analista de tecnologia
da informação.

A seleção envolverá prova objetiva (todas as vagas); análise de títulos (vagas de nível
superior), com entrega dos documentos em 20 e 21 de dezembro; e avaliação prática
(operador de máquinas), de 20 a 23 de dezembro. A divulgação do resultado final está prevista
para 15 de janeiro de 2020.
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