
 
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO DAS PREFEITURAS/CÂMARA MUNICIPAIS 

DO MATO GRANDE POTIGUAR 

EDITAL Nº. 001/2019  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Cargo nº. 18 – Guarda Municipal de João Câmara 

 

CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR nº. 01 
 

Por intermédio deste Edital de Convocação, fica CONVOCADA a candidata abaixo 

relacionada para participação do CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL da Guarda Municipal 

de João Câmara/RN do Concurso Público do Mato Grande Potiguar, conforme data, local e 

horário estabelecidos adiante. 

 

LISTA COMPLEMENTAR DE CONVOCADOS DA AMPLA CONCORRÊNCIA 

Class. Inscrição Candidato(a) 
1 213004-4 Jessica Rafaella Silva de Lima 

 

 
Dara de matrícula e início das aulas: Dia 28.09.2020 (segunda-feira) 

Horário: 07:30h 

Local: Academia Feroli 

Endereço: Avenida Sen. Salgado Filho, nº. 1985, Lagoa Nova, CEP: 59.056-000, Natal/RN. 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

1. O candidato deve se apresentar impreterivelmente no horário aprazado (07:30h). 

2. O candidato deve apresentar os seguintes documentos: 

a) Certificado de conclusão de Ensino Médio (antigo 2.º grau) ou declaração de estar 

cursando nível superior ou certificado de conclusão de nível superior emitido por instituição 

oficial de ensino reconhecida ou autorizada pelo Ministério da Educação.  

b) Cédula de Identidade. 

c) CPF. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_pt-BRBR750BR750&q=prefeitura+municipal+de+parnamirim+-+centro+administrativo+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAD3MMQoCQQwAwEqw8Qp7IbVwLIfYXO0_JCZRorfJkt1T_I6ND_FjWtlNNctuvUqXNAynx_5Iu-tzu7nRmCYnbOr2x4jMIbW-FocSchZtcyDk2ZS04AQsUDAMs4Zm6IHEWjggZzWtLX7J3UGMJeTz9i9SKDiUdwAAAA&ludocid=11446478185596183551&sa=X&ved=2ahUKEwjY6tPQ7ZHlAhXHEbkGHVAKDWoQ6BMwGXoECAwQAw


 
 
 

 

d) Título de Eleitor com comprovante de votação na última eleição e/ou justificativa de 

não-votação, em ambos os turnos, se for o caso. 

e) comprovante de quitação com as obrigações militares, para os candidatos do sexo 

masculino. 

f) 02 (duas) fotos 5x7, recentes, de frente, coloridas, fundo branco. 

g) Exame médico admissional. 

 

3. O Edital regulador do certame prevê 10 (dez) vagas para Guarda Municipal, sendo 09 (nove) 

vagas para ampla concorrência e 01 (uma) para pessoas com deficiência. No entanto, para o 

Curso de Formação foram inicialmente convocados 15 (quinze) candidatos no total, sendo 13 

(treze) candidatos da ampla concorrência e 02 (dois) candidatos da lista de pessoas com 

deficiência para que a Prefeitura Municipal de João Câmara já fique com 05 (cinco) 

candidatos em lista de espera plenamente aptos para nomeação futura (se assim surgir a 

necessidade). 

 

4. Como na aula inaugural do dia 25.09.2020 ficou registrada a ausência de um candidato (Sr. 

RAFAEL GUILHERME DA SILVA ESPINDOLA – Inscrição nº. 209421-6), a FUNCERN procede neste ato 

à convocação de mais um candidato da ampla concorrência para manutenção do número 

de candidatos previsto para o Curso de Formação (15 candidatos). 

 

 

Natal/RN, 25 de setembro de 2020. 

 

A COMISSÃO DO CONCURSO 

 

 

 

 

 
 

 


