
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM 
Rua General João Varela, 635 – Centro – CEP: 59.570-000 

CNPJ: 08.004.061/0001-39 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2012 do 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 001 / 2011 

 
O Prefeito Municipal de CEARÁ-MIRIM, no uso de suas prerrogativas legais, faz saber que RETIFICA o 

Edital de Concurso Público nº 001/2011, em cumprimento à decisão interlocutória referente ao processo nº 
0000310-42.2012.8.20.0102, em tramitação na 1ª Vara Cívil  da comarca de Ceará-Mirim-RN, de acordo 
com o descrito abaixo: 
 

Art.1º - Abre previsão de requerimento de isenção da taxa de inscrição, alterando o subitem 2.9, que passa a 
ter a seguinte redação:   

2.9 - Não serão aceitos pedidos de isenção total ou parcial do pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, salvo em condições de extrema pobreza devidamente comprovada, de acordo com o Decreto Federal nº 6.593, de 2 de 
outubro de 2008, conforme a seguir: 

2.9.1 – O candidato deverá preencher o Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição (Anexo X) e que está à disposição no 
site: www.acaplam.com.br, e neste Edital, assiná-lo, juntar os documentos necessários e entregar em mãos no Posto de Atendimento 
instalado na Estação Cultural Prefeito Roberto Varela, sito a Rua Pte.Café Filho, s/n, Bairro Santa Águeda – CEARÁ-MIRIM-RN, 
em duas vias, o qual receberá do funcionário uma das vias protocolada, ou ainda, entregar em mãos ou enviar via SEDEX ou 
SEDEX com AR para a sede da empresa ACAPLAM sito a Av. Miguel Castro, 1495, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59.075-740. O 
requerimento juntamente com os documentos deverão ser entregues ou enviados até o dia 24/02/2012, data prevista no Calendário 
de Eventos (Anexo IX), retificado neste Edital. 

2.9.2 – O Candidato que proceder ao requerimento de isenção da taxa de inscrição deverá acompanhar pelo site: 
www.acaplam.com.br e nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal de CEARÁ-MIRIM e da Câmara Municipal o resultado do 
deferimento ou indeferimento de suas petições. Caso seja indeferido, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrições 
através do boleto bancário até o limite da data de vencimento do boleto.  

2.9.3 – O Candidato deverá anexar os seguintes documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira: 
2.9.3.1 – Comprovante de sua inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para os Programas Sociais do Governo Federal, 

ativo, o qual deverá conter: seu nome completo, número da inscrição (para comprovação junto ao sistema do 
Governo). 

 OBS: Só serão aceitos pedidos de isenção do titular do CadÚnico. 
2.9.3.2 – Documento de Identidade (RG) do requerente. 
2.9.3.3 – Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente. 

2.9.4 – Todos os Documentos apresentados deverão ser autenticados em Cartório por tabelião, ou por servidor público do 
Município de Ceará-Mirim, que atestará a autenticidade do documento através de carimbo contendo seu nome e matrícula aposto 
na cópia do referido documento. 

2.9.5 – As solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição só serão analisadas quando enviadas (postadas) ou entregues até a data 
limite estabelecida neste Edital de Retificação (Calendário de Eventos). 

2.9.6 – A Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim e a ACAPLAM não se responsabilizam pelos requerimentos não entregues, seja 
qual for o motivo, ou requerimento entregues pelos Correios após a data limite para a publicação do resultado elencado no subitem 
2.9.2. 

2.9.7 – Não será concedida Isenção da Taxa de Inscrição ao Candidato que: 
I. Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
II. Fraudar e/ou falsificar documentos; 
III. Pleitear a isenção, sem apresentar cópia autenticada dos documentos previstos nos subitens: 2.9.3.1 ao 2.9.3.3. 
IV. Não observar os locais, os prazos e os horários estabelecidos no subitem 2.9.1, 2.9.2 e Calendário de Eventos deste Edital 
de Retificação (Anexo IX). 

2.9.8 – As informações prestadas no requerimento de isenção da taxa de inscrição, bem como a documentação apresentada, 
serão de inteira responsabilidade do requerente, podendo o mesmo responder, a qualquer momento por crime contra a fé pública. 

2.9.9 – Não será permitida a inclusão de documentos complementares, bem como a revisão da solicitação de isenção da taxa de 
inscrição, quando do seu indeferimento. 

2.9.10 – Não serão aceitas solicitações de isenção da taxa de inscrição por fax, e-mail ou qualquer outro que não definido neste 
Edital. 
2.9.11 – A Divulgação da relação dos candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição será feita até o dia 05/03/2012, no 
saguão da Prefeitura Municipal e no site www.acaplam.com.br. 
2.9.12 – Os candidatos que fizerem a solicitação da isenção da taxa de inscrição e tiveram sua solicitação DEFERIDA, e que já 
tinham feito o pagamento da taxa de inscrição, deverão solicitar junto a ACAPLAM, através de requerimento formal conforme 
ANEXO XI que está disponível no site www.acaplam.com.br e neste Edital, a devolução do valor correspondente a taxa paga, até o 
dia 12/03/2012. A solicitação de devolução da taxa de inscrição deve ser entregue em mãos no Posto de Atendimento instalado na 



Estação Cultural Prefeito Roberto Varela, sito a Rua Pte.Café Filho, s/n, Bairro Santa Águeda – CEARÁ-MIRIM-RN, em duas vias, 
o qual receberá do funcionário uma das vias protocolada, ou ainda, entregar em mãos ou enviar via SEDEX ou SEDEX com AR 
para a sede da empresa ACAPLAM sito a Av. Miguel Castro, 1495, Lagoa Nova, Natal-RN, CEP: 59.075-740. 
 

Art.2º - Altera a fórmula de cálculo da Nota da Prova de Títulos, determinado no subitem 9.16, de acordo 
com o descrito abaixo: 

NPT=PT/MPT x 10 
Onde: 
NPT = Nota da Prova de Títulos do Candidato em exame 
MPT = Maior Pontuação obtida entre os concorrentes do mesmo cargo do candidato em exame 
PT = Pontuação obtida pelo candidato em exame 

 

Art.3º - Altera o Anexo IX – Calendário de Eventos do Concurso, prorrogando o período de inscrições e, 
consequentemente, ADIANDO as datas posteriores a este evento, inclusive a data das PROVAS, de acordo 
com a tabela abaixo: 
Acontecimentos importantes Períodos 
Publicação do Edital 001/2011 30/12/2011 
Período das Inscrições Presenciais ou p/Procurador * 16/01 a 09/03/2012 * 
Período das Inscrições pela Internet * 16/01 a 11/03/2012 * 
Período destinado à Solicitação da Isenção do pagamento da taxa de Inscrição 13/02 a 24/02/2012 
Divulgação da relação dos Candidatos isentos do pagamento da Taxa de Inscrição 05/03/2012 
Publicação da concorrência preliminar 26/03/2012 
Entrega dos cartões de inscrição (modos: presencial ou por procurador) 26 a 28/03/2012 
Período de emissão dos cartões de inscrição (modo on-line) 26/03 a 14/04/2012 
Divulgação dos locais de provas 26/03/2012 
PROVA ESCRITA 15/04/2012 
Publicação dos gabaritos oficiais preliminares e concorrência oficial definitiva 16/04/2012 
Prazo para entrega dos recursos contra os gabaritos 16 a 18/04/2012 
Publicação do gabarito oficial definitivo e do resultado dos recursos 07/05/2012 
Publicação da Relação de Faltosos 07/05/2012 
Publicação do resultado oficial preliminar – Prova Escrita 07/05/2012 
Prazo para entrega dos recursos contra o resultado oficial preliminar da Prova Escrita  07 a 09/05/2012 
Prazo para entrega dos documentos para a PROVA DE TÍTULOS (cargos constantes 
da cláusula IX) 

07 a 09/05/2012 

Publicação do resultado dos recursos contra o resultado oficial preliminar da Prova Escrita  04/06/2012 
Publicação do resultado oficial final – Prova Escrita 04/06/2012 
Publicação do resultado oficial preliminar – Prova de Títulos (cargos constantes da 
cláusula IX) 

04/06/2012 

Prazo para entrega dos recursos contra o resultado oficial preliminar da Prova de Títulos  04 e 05/06/2012 
Publicação do resultado dos recursos contra o resultado oficial preliminar da Prova de 
Títulos  

19/06/2012 

RESULTADO OFICIAL FINAL – APÓS ENCERRADAS TODAS AS ETAPAS 19/06/2012 
Homologação 20/06/2012 
Admissão A partir da homologação 
* Os boletos das taxas de inscrição poderão ser pagos até o dia 12/03/2012 
 

Art.4º - As demais cláusulas e anexos do Edital de concurso público nº 001/2011, permanecem inalteradas, 
se adaptando ao novo calendário definido neste Edital de Retificação. 
 

CEARÁ-MIRIM – RN, em 10 de Fevereiro de 2012. 
 
 

ANTONIO MARCOS DE ABREU PEIXOTO 
Prefeito Municipal 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM 
Rua General João Varela, 635 – Centro – CEP: 59.570-000 

CNPJ: 08.004.061/0001-39 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2012 do 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 001 / 2011 

 
ANEXO X - Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição (Declaração de Hipossuficiência Financeira) 

 

Este FORMULÁRIO também está à disposição do Candidato no site: www.acaplam.com.br  
 

À Comissão Geral do Concurso, 
Eu, __________________________________________, portador do RG nº. __________________, CPF nº. 
_____________, Candidato ao Cargo: ___________________________________, venho através deste Instrumento, 
requerer a isenção da Taxa de Inscrição para o Concurso nº 001/2012, da Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim/RN, de 
acordo com o item 2.9. deste Edital e seus subitens. 
Declaro, ainda, sob as penas da Lei que estou ciente e de acordo com todas as exigências especificadas neste Edital. 
 

 Documentos apresentados (subitens do Edital) 
(     ) Comprovante de inscrição no CadÚnico (subitem 2.9.3.1.) 
(     ) RG do requerente (subitem 2.9.3.2.) 
(     ) CPF do requerente (subitem 2.9.3.3.) 

 
Ceará-Mirim, _____ de ______________________ de 2012. 

 
Assinatura do Candidato 

 
INSTRUÇÕES: 
O Candidato deverá: 

2.9.3 – O Candidato deverá anexar os seguintes documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira: 
2.9.3.1 – Comprovante de sua inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) para os Programas Sociais do Governo Federal, 

ativo, o qual deverá conter: seu nome completo, número da inscrição (para comprovação junto ao sistema do 
Governo). 

 OBS: Só serão aceitos pedidos de isenção do titular do CadÚnico. 
2.9.3.2 – Documento de Identidade (RG) do requerente. 
2.9.3.3 – Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente. 

2.9.4 – Todos os Documentos apresentados deverão ser autenticados em Cartório por tabelião, ou por servidor público do 
Município de Ceará-Mirim, que atestará a autenticidade do documento através de carimbo contendo seu nome e matrícula aposto 
na cópia do referido documento. 

2.9.5 – As solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição só serão analisadas quando enviadas (postadas) ou entregues até a data 
limite estabelecida neste Edital de Retificação (Calendário de Eventos). 

2.9.6 – A Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim e a ACAPLAM não se responsabilizam pelos requerimentos não entregues, seja 
qual for o motivo, ou requerimento entregues pelos Correios após a data limite para a publicação do resultado elencado no subitem 
2.9.2. 

2.9.7 – Não será concedida Isenção da Taxa de Inscrição ao Candidato que: 
I. Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
II. Fraudar e/ou falsificar documentos; 
III. Pleitear a isenção, sem apresentar cópia autenticada dos documentos previstos nos subitens: 2.9.3.1 ao 2.9.3.3. 
IV. Não observar os locais, os prazos e os horários estabelecidos no subitem 2.9.1, 2.9.2 e Calendário de Eventos deste Edital 
de Retificação (Anexo X). 

2.9.8 – As informações prestadas no requerimento de isenção da taxa de inscrição, bem como a documentação apresentada, 
serão de inteira responsabilidade do requerente, podendo o mesmo responder, a qualquer momento por crime contra a fé pública. 

2.9.9 – Não será permitida a inclusão de documentos complementares, bem como a revisão da solicitação de isenção da taxa de 
inscrição, quando do seu indeferimento. 

2.9.10 – Não serão aceitas solicitações de isenção da taxa de inscrição por fax, e-mail ou qualquer outro que não definido neste 
Edital. 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM 
Rua General João Varela, 635 – Centro – CEP: 59.570-000 

CNPJ: 08.004.061/0001-39 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2012 do 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No 001 / 2011 

 
ANEXO XI - Requerimento de Devolução da Taxa de Inscrição para Candidatos com Isenção DEFERIDA 

 
 
 

Este FORMULÁRIO também está à disposição do Candidato no site: www.acaplam.com.br  
 

À Comissão Geral do Concurso, 
Eu, __________________________________________, portador do RG nº. __________________, CPF nº. 
_____________, Candidato ao Cargo: ___________________________________, venho através deste Instrumento, 
requerer a devolução da minha taxa de inscrição paga no valor de R$ ______ (x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x),  em virtude do 
DEFERIMENTO da minha solicitação de isenção da Taxa de Inscrição para o Concurso nº 001/2012, da Prefeitura 
Municipal de Ceará-Mirim/RN, de acordo com o item 2.9. deste Edital e seus subitens. 
 
 
Solicito, ainda, que o valor acima seja creditado na CONTA CORRENTE abaixo:  
BANCO:  _______________ 

AGÊNCIA:  _______________ 

CONTA:  _______________ 

TITULAR:  ________________________________________________ 

 
 
 

Ceará-Mirim, _____ de ______________________ de 2012. 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato 
 


