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SECRETARIA MUNICIPAL DE EPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 

Retificação nº. 01/2022 
 

1.1. A Retificação nº. 01/2022 ao Edital nº. 001/2022 tem por objetivo alterar datas do cronograma, 

assim como o item 11.5 e informar o salário base dos cargos, nos seguintes termos: 

   

Alteração 1: 
  No Edital nº. 001/2022, no Anexo IV – Cronograma: 

  Onde se lê:  
EVENTO/ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Publicação do extrato do edital no Diário Oficial do Município 13/04/2022 

Inscrições com protocolo dos documentos da Prova de Títulos 

apensados no sistema eletrônico 
14 a 20/04/2022 

Último dia para apresentação dos títulos 
20/04/2022 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 
21/04/2022 

Divulgação preliminar das inscrições confirmadas (na área do 

candidato) 
22/04/2022 

Solicitação de validação de inscrição, por meio da apresentação de 
comprovante de pagamento, via e-mail 

 
23/04/2022 

Divulgação definitiva das inscrições confirmadas - Homologação das 

inscrições (na área do candidato) 
25/04/2022 

Resultado Preliminar do Processo Seletivo (Análise de Títulos) 26/04/2022 

Alteração dos dados cadastrais previstos no item 4.12 26/04/2022 

Recursos contra o Resultado Preliminar (na área do candidato) 27 e 28/04/2022 

Resultado dos Recursos contra o Resultado Preliminar 
29/04/2022 

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO (Prova de Títulos e 

Homologação) E ENTREGA DE RELATÓRIO FINAL À PREFEITURA 

29/04/2022 

Período para apresentação/lotação – profissionais do magistério que 
atuarão nas instituições de ensino. 

02 e 03/05/2022 
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Período para apresentação/lotação – profissionais de arte que 

atuarão no PROARTE. 

02 a 03/05/2022 

 
  Leia-se:  

EVENTO/ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Publicação do extrato do edital no Diário Oficial do Município 13/04/2022 

Publicação da Retificação nº. 01/2022 ao Edital 20/04/2022 

Inscrições com protocolo dos documentos da Prova de Títulos 

apensados no sistema eletrônico 
14 a 24/04/2022 

Último dia para apresentação dos títulos 24/04/2022 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 
25/04/2022 

Divulgação preliminar das inscrições confirmadas (na área do 
candidato) 

26/04/2022 

Solicitação de validação de inscrição, por meio da apresentação de 
comprovante de pagamento, via e-mail 

 
26/04/2022 

Divulgação definitiva das inscrições confirmadas - Homologação das 

inscrições (na área do candidato) 
27/04/2022 

Resultado Preliminar do Processo Seletivo (Análise de Títulos) 28/04/2022 

Alteração dos dados cadastrais previstos no item 4.12 28/04/2022 

Recursos contra o Resultado Preliminar (na área do candidato) 29 e 30/04/2022 

Resultado dos Recursos contra o Resultado Preliminar 
02/05/2022 

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO (Prova de Títulos e 

Homologação) E ENTREGA DE RELATÓRIO FINAL À PREFEITURA 

02/05/2022 

Período para apresentação/lotação – profissionais do magistério que 

atuarão nas instituições de ensino. 

03 e 04/05/2022 

Período para apresentação/lotação – profissionais de arte que 

atuarão nos projetos. 

03 a 04/05/2022 
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Alteração 2: 

  No Edital nº. 001/2022, no item 11.5: 

  Onde se lê:  

11.5. Os cargos de professor cumprirão carga horária de 30 horas semanais (hora relógio = 60 minutos, que 

corresponde a 1.800 minutos semanais), sendo 20 horas (2/3, que correspondem a 1.200 minutos semanais) 

para as atividades de interação com os educandos e 10 horas (1/3, que correspondem a 600 minutos 

semanais) para as atividades de planejamento. Destas 10 horas, 50% devem ser destinadas às atividades de 

planejamento em exercício na escola. O contratado terá turno e horário discriminados e se submeterá à 

comprovação de frequência em registro eletrônico de ponto. Os outros 50% destinam-se para planejamento 

individual e formação pessoal. 

 

  Leia-se: 

11.5. Os cargos de professor cumprirão carga horária de 30 horas semanais (hora relógio = 60 minutos, 

que corresponde a 1.800 minutos semanais), sendo 20 horas (2/3, que correspondem a 1.200 minutos 

semanais) para as atividades de interação com os educandos e 10 horas (1/3, que correspondem a 600 

minutos semanais) para as atividades de planejamento. Destas 10 horas, 50% devem ser destinadas às 

atividades de planejamento em exercício nos projetos. O contratado terá turno e horário discriminados e 

se submeterá à comprovação de frequência em registro eletrônico de ponto. Os outros 50% destinam-se 

para planejamento individual e formação pessoal. 

 

 

Alteração 3: 
No Edital nº. 001/2022, no Anexo I, o salário base é de R$ 2.884,22 (dois mil, 

oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos). 
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1.2. Com a publicação desta Retificação pela Prefeitura Municipal de Guamaré/RN em Diário Oficial, 

será providenciada pela FUNCERN a publicação do Edital RETIFICADO nº. 001/2022 em seu sítio 

eletrônico, com o texto compilado, condensadas todas as alterações promovidas. 

 

1.3. 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: pssguamareesportes@funcern.br. 
 

 

 
 

Guamaré/RN, em 20 de abril de 2022. 

(data de publicação da Retificação nº. 01) 
 

 

 

Arthur Henrique da Fonseca Teixeira  
Prefeito Municipal 


