DECRETO No 44/2020 – GP
“PRORROGA A VALIDADE DO
CONCURSO PÚBLICO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso de suas atribuições
legais, conferido pelo inciso III, do art. 87, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1o – Prorrogar por igual período a validade do Concurso Público realizado no
Município de Nova Cruz/RN, homologado
em 17.09.2018, publicado no Diário Oficial na mesma data, qual seja, período de
02 (dois) anos passando a ter vigência até
17/09/2022.
Art. 2o – Os demais termos do Edital permanecem inalterados.
Art. 3o – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Antônio Arruda Câmara 25 de agosto de 2020.
Flávio César Nogueira
Prefeito Municipal

Prefeito empossa novos servidores
concursados
Na manhã desta sexta-feira, 26, o prefeito Flávio César Nogueira, recebeu os mais

novos funcionários públicos da prefeitura de Nova Cruz, aprovados em concurso
publico.
Os novos servidores assinaram o termo de posse, o ato aconteceu no gabinete do
Executivo Municipal e contou com a presença do secretário de Administração,
Venceslau Braz e Maria da Fátima Alexandre representante do RH.
O prefeito Flávio César Nogueira, recepcionou os novos servidores dando as boas
vindas e desejando que todos desempenhe um excelente trabalho, contribuindo
para o crescimento e desenvolvimento do município.
Empossados:
Janete Anselmo Guimarães Assistente Social
Lidiane Souza de Macena Dezidério. Assistente Social
José Elias de Oliveira da Costa Assistente Administrativo
Wendell Breno do Nascimento Silva Assistente Administrativo
Jadson Evaristo da Silva Fabrício Advogado

CONCURSO PÚBLICO: Prefeitura
convoca aprovados em vagas para
deficientes para realização de
exames médicos
A Prefeitura Municipal de Nova Cruz, através da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, está convocando todos os aprovados em
vagas destinadas à deficientes, em seu ultimo concurso publico, para que possam
iniciar a realização de exames médicos junto a equipe multiprofissional. Os
exames serão realizados nos dias 19 e 20 de julho, conforme o Edital nº 01/18 da
SEMAD/PMNC, publicado no Diário Oficial do Município de Nova Cruz (RN), em

data de 12 de junho de 2018.
CLIK AQUI – Confira publicação do Edital de Convocação nº 001/2018 – SEMAD
no Diário Oficial.

Comperve
divulga
gabarito
preliminar do Concurso Público da
PMNC
A Comperve, empresa responsável pela realização do Concurso Público para o
preenchimento de cargos junto a Prefeitura Municipal de Nova Cruz (PMNC)
divulgou, de forma preliminar, o gabarito com o resultado das provas objetivas
aplicadas neste domingo (25).
O concurso, que contabilizou 12065 inscritos para os níveis fundamental, médio e
superior, disponibilizou 136 vagas abrangendo as áreas do direito, administração,
saúde e engenharia.
De acordo com a empresa, a previsão para a divulgação do gabarito oficial
definitivo é o próximo dia 14 de março.
Confira AQUI o gabarito preliminar

PREFEITURA

E

COMPERVE

CHEGAM A FASE CONCLUSIVA
PARA
REALIZAÇÃO
DE
CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal e o Núcleo Permanente de Concursos (Comperve), da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), chegaram a fase
conclusiva para a realização do Concurso Público. Com esse foco, estiveram em
Natal, na sede da Comperve, ultimando o fim de toda a parte burocrática, os
secretários Elyene de Carvalho (Procuradora Geral) e Sidney Soares
(Administração e Recursos Humanos), ambos recepcionados pelos professores
Ridalvo Medeiros e Magda Melo, representantes da UFRN.
Na sede do órgão, além de cumprirem agenda admnistrativa quanto a realização
do concurso, os secretários também puderam acompanhar todo o trabalho de
planejamento e de execução do certame. Com previsão para acontecer no
primeiro semestre de 2018, o edital com o prazo de inscrição, data, locais de
provas e outras, terão posterior publicidade tanto no site da prefeitura (
http://www.novacruz.rn.gov.br/ ) quanto na página de Concursos da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte.
O concurso tem por finalidade preencher o quadro efetivo, com a finalidade de
atender as necessidades da prefeitura

