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Decisão Administrativa 

 

DOS FATOS 

 

                               O Senhor Magdiel Pereira de Souza, portador 

do CPF 121.142.994-65, aprovado em segunda colocação no 

concurso público do edital 001/2019 para agente de combate de 

controle as endemias, para o setor da gafuringa. 

                               É Certo que, o edital em que o item 15.5 

determina a liberação do curso de formação e considerados 

habilitados a assumir o cargo, os candidatos convocados que 

apresentaram certificados de conclusão do curso introdutório de 
formação inicial e continuada e que tenham concluído esse curso 

com aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento).  

                              No entanto, no item 15.6 diz que, “ serão 

eliminados no curso de formação e, consequentemente eliminados 

do processo seletivo, o candidato que não concluiu o curso com 

aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento).  

                             O certificado apresentado pelo candidato, 

expedito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN- AVASUS), não fornece informações a respeito do 

aproveitamento mínimo exigido pelo edital, não oferecendo 

segurança quanto o cumprimento da obrigatoriedade.  
                             A prefeitura ofereceu o curso introdutório de 

formação inicial e continuada dos cargos de agente de combate de 

controle as endemias com conteúdo teórico e prático e carga 

horária de 80 horas conforme determinado no item 15 do edital. 

 

DA CONCLUSÃO 

 

                           Diante do exposto, não será possível o 

acolhimento do certificado AVASUS expedido pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), devendo o candidato se 

submeter ao curso, inclusive a parte prática, que será ministrado no 

município, em atendimento ao item 15 do edital 001/2019. 
   

 

João Câmara/RN, 02 de Fevereiro de 2021. 

 

 

É a Conclusão,  

 

 

 

Benedito Alves da Silva 

Secretário Mun. de Administração 

CPF 154.636.304-10 

Portaria 003/2021 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIQUE-SE 

CUMPRA-SE 

E DÊ-SE CIÊNCIA. 

 

 
 

 

 

Benedito Alves da Silva 

Secretário Municipal de Administração 
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