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PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL/RN 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 

RETIFICAÇÃO I AO EDITAL Nº 002/2016 – SEMAD/SME 
 

A Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, no uso de suas atribuições, considerando a prerrogativa de alterar a bem do 
interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital nº 002/2016 na forma seguinte: 
 
 
1 – Os subitens 3.5.11, 3.5.11.1, 3.5.11.1.1 e 3.5.11.2 do Edital nº 002/2016 passam a vigorar com a seguinte redação:  
 
3.5.11 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e comprovarem a 
hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº. 6.593/2008; os 
candidatos que comprovarem ser doadores de sangue, nos termos da Lei Municipal nº 4.038/1991 e suas alterações posteriores; os 
candidatos que comprovarem serviço prestado à justiça eleitoral, nos termos da Lei Municipal nº 6.336/2012; e os candidatos 
carentes comprovadamente desempregados e que não estejam recebendo seguro-desemprego ou outro benefício previdenciário 
ou social, nos termos da Lei Municipal nº 6.224/2011.  
 
3.5.11.1 Farão jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição os candidatos economicamente hipossuficientes que estiverem 
inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e forem membros de família de baixa renda, 
assim compreendida aquela que possua renda per capita de até meio salário mínimo ou aquela que possua renda familiar mensal de 
até 3 (três) salários mínimos, nos termos do Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de junho de 2007; os candidatos doadores de sangue, 
de que trata a Lei Municipal nº 4.038/1991 e alterações posteriores, que comprovarem sua condição de doador de sangue junto ao 
Banco de Sangue, público ou privado do município do Natal/RN, autorizado pelo Poder Público, em que fazem a doação; e os 
candidatos que por, no mínimo, duas eleições, consecutivas ou não, cada turno sendo considerado uma eleição, comprovarem 
serviço prestado à justiça eleitoral, nos termos da Lei Municipal nº 6.336/2012; e os candidatos carentes comprovadamente 
desempregados e que não estejam recebendo seguro-desemprego ou outro benefício previdenciário ou social, mediante a 
apresentação de cópia da carteira de trabalho e previdência social e declaração de que não possui qualquer fonte de renda, nos 
termos da Lei Municipal nº 6.224/2011.  
 
3.5.11.1.1... 
.... 
d) SE CARENTE DESEMPREGADO: Informar no ato da inscrição ser pessoa carente e estar desempregado e sem qualquer fonte de 
renda, nem mesmo seguro-desemprego ou outro benefício previdenciário ou social e encaminhar por meio digital, através do link 
próprio, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, páginas de identificação, do último contrato de trabalho e da 
imediatamente posterior em branco. Em caso de ex-servidor público estatutário o candidato deverá enviar o ato administrativo da 
exoneração. O candidato deverá ainda, encaminhar pelo mesmo link declaração, sob as penas da lei, que as informações e 
documentos são verdadeiros, conforme modelo do Anexo IV deste Edital. 
 
3.5.11.2 Qualquer declaração ou envio de documento falsos sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o 
disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 1979, em especial a possibilidade de 
instauração de processos civil para reparação de danos e/ou prejuízos e criminal.  
 
2 – A isenção na modalidade de carente desempregado poderá ser solicitada entre os dias 21 e 24 de janeiro de 2016. O resultado 
preliminar desta isenção será divulgado na data provável de 31 de janeiro de 2016, com fase recursal entre os dias 1º e 2 de 
fevereiro de 2016, cujo resultado definitivo correrá no dia 4 de fevereiro de 2016.   
 
3 – O Edital nº 002/2016 será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes desta Retificação. 
 
4 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 

Natal/RN, 20 de janeiro de 2016.             
JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO COMO CARENTE DESEMPREGADO 

 
Eu, ____________________________________________________, inscrito no RG sob o nº _________________, inscrito no 

CPF/MF sob o nº ______________________, residente na ________________________________________________________, 

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI que sou pessoa carente e desempregado, não recebo seguro-desemprego, não recebo qualquer 

benefício previdenciário ou social e, ainda, que os documentos encaminhados neste requerimento de isenção são verídicos. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

Natal/RN, ____ de ____________de 2016 

 

 

Assinatura 

 


