
EFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN

O Ng /89 De 17 de Julho de 1989.

Institui Concurso Publico Interno para 
Professores de Ia Grau e outras funções 
da Secretaria Municipal de Educação e 
difine critérios para participação do 
me smo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN,' 
uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A :
Art. Ia — Fica aprovado o regulamento so

o Concurso Publico Interno para professores e outras funções da 
taria Municipal de Educação.

Art. 2a - Somente poderão participar do 
urso interno para professores de Xa grau:

- Professores no exercicio do magistério' 
que tenham concluido o 2a grau ou que 1 
concluam até 31.12.89.

- Professores no exercicio do magistério' 
com o logos II concluido ou em conclusão 
até 31.12.89.

- Professores no exercício do magistério, 
com o 3a grau concluido ou em realização.

- Professores no exercicio da função gra
tificada de Diretor e Vice-Diretor.

Art. 3a - Somente poderão participar do 1 
urso para a função de Auxiliar de Secretaria:

- Os Servidores que estejam no exercicio' 
da função de Auxiliar de Secretaria e 
tenha demonstrado aptidao para o exerci 
cio da função.

- Professores que desejam mudar de função.
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Art- 42 - Somente poderão participar do concurso 
o cargo de ASG, os Servidores que já estejam no exercicio da ' 
ao de auxiliar de serviços gerais com menos de 05 (cinco) anos 1 
atividades na função.

Art. 5a - Fica constituida a comissão do Concur- 
rublico Interno, que devera ser composta por 08 (oito) membros,de 
ados pelo Chefe do Poder Executivo e com atribuições especificas 
concurso publico.

Art. 6a - Fica a Secretaria Municipal de Educa-'
autorizada a:

- Expedir Edital de convocação;
- Marcar data e local para realização do concur

so ;
- Fazer as inscrições;
- Divulgar o resultado do concurso 08 (oito)dias 

após a realização do mesmo;
- Expedir declaraçao para os aprovados no concur 
so.

Art. 7a - Autorizar a Secretaria Municipal de Ad 
straçao proceder, de imediato o enquadramento no quadro geral de 
idores da Secretaria Municipal de Educaçao os aprovados no Con-' 
o Publico Interno, apos apresentaçao da documentação necessária.

Art. 8a - Enquadrar gradativamente até 31.12.89, 
professores aprovados em concursos anteriores, no quadro permanen 
da Secretaria Municipal de Educaçao.

Art. 9a - Os casos omissos serão analisados pela 
ssão do Concurso.

Art.10a - Fica respeitada a lei n2474 de 14.10.83 
Estatuto do Magistério.
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Art. 11- - Este Decreto entra era vigor com efeito 
ativo a partir de 01.06.89, revogada as disposições em contra-'


