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Diário Oficial 
Nº 2273 -  ANO X QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2020 

Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

 

PORTARIA Nº 297/2020 – GP  
 

PREFEITURA DE EXTREMOZ 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO Nº 005/2020 

 
CONVOCAÇÃO 

 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no 
Art.37, Inciso IX, da Constituição Federal de 1988, a necessidade de organizar, tendo em vista que 
que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de emergência global em razão da 
disseminação do novo Coronavírus (COVID-19); em virtude do Decreto Estadual nº 29.534, de 19 
de março de 2020, que declara estado de calamidade pública, em razão da grave crise de saúde 
pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus), em todo o território do Rio 
Grande do Norte; pela enorme necessidade de estruturar e ampliar a rede assistencial à saúde 
com o preenchimento de vagas em virtude do aumento da demanda e de afastamentos de 
profissionais do quadro por atestado médico ou por pertencerem ao grupo de risco, que justificou a 
realização de Processo Seletivo Simplificado, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme Edital de Processo Seletivo Simplificado de nº 005/2020, de 05 de agosto de 2020, e 
sobretudo em virtude do não preenchimento de todas as vagas com a convocação publicada 
na portaria 245/2020 – GP do dia 14 de agosto de 2020: 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º – CONVOCAR o(s) candidato(s) APROVADO(S) no PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO PARA FINS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19, regido pelo Edital de Processo 
Seletivo Simplificado de nº 005/2020, de 05 de agosto de 2020, ITEM 7, de acordo com a lista de 
CADASTRO DE RESERVA  publicado no anexo I da portaria 245/2020 – GP do dia 14 de agosto 
de 2020. 
 
Art. 2º - Assim, diante do não preenchimento das vagas para o cargo de ENFERMEIRO, o próximo 
candidato classificado da lista, que ganha o status de aprovado e convocado é o que segue:  
 

EDILMA FERNANDES GOMES 37 / APROVADO 
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Art. 3º - O(s) candidato(s) convocado(s) deverão comparecer na Secretaria Municipal de Saúde de 
Extremoz/RN, com sede na Rua Monte Gerezin, s/n.º, Centro Parque, Extremoz/RN, no dia 04 DE 
SETEMBRO DE 2020 de 9h às 15h. 
 
Art. 4º - No ato do comparecimento, o candidato deverá apresentar a Documentação original e 02 
(duas) cópias de cada documento listado abaixo: 
 
a) Documento de Identificação com foto, dentro da validade; 
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
c) Comprovante da situação do CPF, obtida junto a receita federal 
d) Certidão de que está quite com as obrigações financeiras do exercício em vigor no momento da 
contratação, devidamente comprovado com a documentação exigida, quando o Conselho de 
Classe for exigido; 
e) PIS/PASEP; 
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
g) Título de Eleitor; 
h) Certidão de Quitação Eleitoral; 
i) Comprovante de residência atualizado; 
j) Comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino; 
k) Certidão negativa de antecedentes criminais federal e estadual; 
l) Cópia do Registro Profissional carteira do conselho e Comprovante de regularidade junto ao 
Conselho Regional de sua categoria; 
m) Cópia do diploma de graduação ou curso técnico ou certificado de conclusão do ensino médio 
ou declaração de conclusão do curso para o cargo pretendido; 
n) 02 (duas) fotografias 3 x 4 (iguais). Não serão aceitas fotografias reproduzidas por scanners ou 
qualquer meio eletrônico semelhante; 
 
Art. 5º - O candidato também deverá apresentar no ato do comparecimento os seguintes termos 
devidamente preenchidos e assinados em única via: 
a) Termo de Ciência e Concordância com o Edital e Declarações Negativas (ANEXO I); 
b) Declaração de Vínculo Empregatício (ANEXO II) 
 
Art. 6º - O candidato que não comparecer dentro do prazo de convocação será desclassificado do 
Processo Seletivo, sendo substituído, imediatamente, pelo candidato classificado 
subsequentemente. 
 
 
 

Publique-se. 
 

Prefeito 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

 
Ana Celi da Costa Nunes Gomes 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 

Extremoz/RN, 26 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 PODER LEGISLATIVO  

 

MESA DIRETORA 
 Presidente: Fábio Vicente da Silva  

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
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1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 
 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  

3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 

Sem atos oficias nesta data 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma comissão encarregada 
de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à Comissão Gestora do 
DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o respectivo motivo, no 
prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à Comissão Gestora do 
Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade inadiável da publicação 
de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será encaminhada à análise no dia 
seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte e quatro) horas 
contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de 
telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados 
os limites de horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do documento a ser 
publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser 
encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos: 
I - em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II - por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III - as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio assinado pelo Titular do 
órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos responsáveis pelo envio das 
matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  

 

A DIREÇÃO 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – EXPEDIENTE  
DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.EXTREMOZ.RN.GOV.BR/DOM DE SEGUNDA À SEXTA, OU EM EDIÇÕES ESPECIAIS. 

 
PREFEITURA DE EXTREMOZ 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 

PREFEITO 

 
Djalma de Sales 

VICE-PREFEITO 

 
Maria Mércia de Brito Ferreira 

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, 

FINANÇAS E INFORMAÇÕES 

DIÁRIO OFICIAL 
DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 

 
Francinilson Rodrigues de Castro 
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