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GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO E DOS RECURSOS HUMANOS 

 
CONCURSO PÚBLICO 

 
RETIFICAÇÃO I DO EDITAL Nº 001/2015 – SEARH – SEEC/RN, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015 

 
*Conforme publicação no DOE de 24 de novembro de 2015. 

 
 

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS - SEARH, no uso de suas atribuições legais, considerando a 
prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, torna pública a retificação dos requisitos para todos os 
cargos, bem como do conteúdo programático para o cargo de Professor de Ensino Religioso, nos seguintes termos: 
 

1 – No item 1, Das DisPósições Preliminares, em “REQUISITOS ESPECÍFICOS”, para todos os cargos, passam a vigorar as seguintes redações: 
 

CARGOS / DISCIPLINAS 
VAGAS 
TOTAIS 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 
VENCIMENTO 

BÁSICO 

ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO 

Suporte Pedagógico 174+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Pedagogia, 
fornecido por instituição de ensino superior legalmente credenciada e 
registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

PROFESSOR 

Arte 38+CR 

Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Educação 
Artística e/ou Artes/Artes Visuais/Teatro/ Dança/Musica ou Formação 
correlata na área de artes, fornecido por instituição de ensino superior 
legalmente credenciada e registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Arte - Música 89+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Musica, 
fornecido por instituição de ensino superior legalmente credenciada e 
registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Ciências Biológicas 56+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Ciências 
Naturais ou em Ciências Biológicas, fornecido por instituição de ensino superior 
legalmente credenciada e registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Educação Especial - 
Intérprete/Tradutor de Libras  

140+CR 

Diploma de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura em Letras–
LIBRAS ou Licenciatura em qualquer área do conhecimento, com certificado 
PROLIBRAS ou Pós Graduação em Libras. Diploma de bacharelado em Letras- 
LIBRAS com Pós Graduação em Libras ou complementação pedagógica obtida 
de acordo com as normas vigentes. 

R$ 2.013,39 

Educação Especial - Libras 60+CR 

Diploma de conclusão de curso de nível superior de Licenciatura em Letras–
LIBRAS. Diploma de bacharelado em letras libras com Pós-Graduação em área 
pedagógica ou complementação pedagógica obtida de acordo com as normas 
vigentes. Diploma de licenciatura em qualquer área do conhecimento com pós-
graduação em licenciatura em Libras ou certificado PROLIBRAS, fornecido por 
instituição de ensino superior legalmente credenciada e registrado pelos 
órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Educação Física 56+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Educação 
Física, fornecido por instituição de ensino superior legalmente credenciada e 
registrado pelos órgãos competentes e Registro no CREF. 

R$ 2.013,39 

Filosofia 17+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Filosofia, 
fornecido por instituição de ensino superior legalmente credenciada e 
registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Física 41+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Física, 
fornecido por instituição de ensino superior legalmente credenciada e 
registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 
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Geografia 54+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Geografia, 
fornecido por instituição de ensino superior legalmente credenciada e 
registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

História 53+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Historia, 
fornecido por instituição de ensino superior legalmente credenciada e 
registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Língua Espanhola 18+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Letras com 
habilitação em Espanhol, fornecido por instituição de ensino superior 
legalmente credenciada e registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Língua Inglesa 37+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura  em Letras com 
habilitação em Inglês, fornecido por instituição de ensino superior legalmente 
credenciada e registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Língua Portuguesa 108+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Letras com 
habilitação em Português, fornecido por instituição de ensino superior 
legalmente credenciada e registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Matemática 72+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em 
Matemática, fornecido por instituição de ensino superior legalmente 
credenciada e registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Pedagogia - Anos Iniciais 178+CR 

Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Pedagogia 
com habilitação para exercer função docente nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, fornecido por instituição de ensino superior legalmente 
credenciada e registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Pedagogia – Educação Especial 146+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Pedagogia, 
fornecido por instituição de ensino superior legalmente credenciada e 
registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Química 28+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Química, 
fornecido por instituição de ensino superior legalmente credenciada e 
registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Ensino Religioso 16+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Ciências da 
Religião, fornecido por instituição de ensino superior legalmente credenciada e 
registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

Sociologia 19+CR 
Diploma de conclusão de curso de nível superior de licenciatura em Sociologia 
ou Ciências Sociais, fornecido por instituição de ensino superior legalmente 
credenciada e registrado pelos órgãos competentes. 

R$ 2.013,39 

 
 
2 – No Anexo I - Conteúdo Programático, em Conhecimentos Específicos, para o cargo de Professor - Ensino Religioso, passa a vigorar a seguinte redação: 
 
“Filosofia pura e educacional. Valores morais e éticos. Cidadania. Metodologia da educação religiosa no contexto da realidade ecumênica atual. Prática da 
educação religiosa no ensino público. Formação do caráter frente aos diferentes tiPós de personalidade. O homem e a religiosidade. Ética profissional. 
Historia das principais religiões no mundo. História das religiões e cultos no Brasil e introdução às ciências da Religião.” 
 
3 – Considerando a alteração dos requisitos específicos para investidura dos cargos, será assegurado aos candidatos que não se enquadrarem nos novos 
requisitos, o direito de desistência de participação no certame, com o reembolso do valor de inscrição já recolhido. O candidato que optar pela 
desistência deverá preencher e enviar o requerimento previsto no Anexo único desta retificação, acompanhado de cópia do boleto e comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição para o endereço eletrônico atendimento@idecan.org.br, em até 30 (trinta) dias da data desta retificação.  
 
4 - Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Natal/RN, 24  de novembro de 2015.             
 
 

MARCELO MARCONY LEAL DE LIMA 
Secretário de Estado de Administração e Recursos Humanos 

 

mailto:atendimento@idecan.org.br


 

 

 

ANEXO ÚNICO 

 

 

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO E DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/2015 – SEARH – SEEC/RN, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Eu,__________________________________________________________________________, 

portador da Carteira de Identidade nº.___________________, inscrito no Cadastro de Pessoas 

Físicas sob o nº.______________________, venho por meio deste, requerer a devolução do 

valor de R$________ reais, pagos a título de taxa de inscrição para o Concurso Público para a 

Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos, do Governo do Rio Grande do 

Norte, no cargo de ____________________________ e nº inscrição___________________, 

em virtude do não enquadramento aos novos requisitos dos cargos definidos, conforme 

RETIFICAÇÃO I DO EDITAL Nº 001/2015 – SEARH – SEEC/RN, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2015. 

NOME DO TITULAR DA CONTA: _________________________________________________ 

CPF DO TITULAR DA CONTA: ____________________________________________________ 

BANCO: ____________________ 

AG: ________________________ 

C/C:________________________ 

Por ser verdade, assino a presente declaração. 

 ______________ de _________________ de 2015. 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 
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