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I ERRATA  
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 –SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SCHROEDER (SC) 

 
 

Onde se lê: 
O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO TEM COMO OBJETIVO À ADMISSÃO 
EDUCADOR FÍSICO E PSICÓLOGO, EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DE SCHROEDER (SC). 
 
Leia-se: 
O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO TEM COMO OBJETIVO À ADMISSÃO 
EDUCADOR FÍSICO, PSICÓLOGO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - I, EM 
CARÁTER TEMPORÁRIO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SCHROEDER (SC). 
 
 
Onde se lê: 
3. DOS CARGOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - I 

ATRIBUIÇÕES HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL/REQUISITOS 

REMUNERAÇÃO 

Executar tarefas em diversas dependências da municipalidade, 
realizando limpeza, higienização e conservação de áreas públicas 
em geral, em ambientes externos e internos, bem como em bens 
móveis e imóveis, comunicando ao superior imediato quanto às 
manutenções necessárias. Atender imediatamente solicitação de 
seu superior e/ou outros profissionais; Utilizar materiais de limpeza 
de forma apropriada, otimizando-os. Realizar a conferência, controle 
de material de consumo e alimentos, e realizar pedidos conforme a 
necessidade. Executar serviços de copa/cozinha, desde o processo 
de recebimento até a distribuição de alimentos nos diversos setores 
da municipalidade.   Participar de reuniões/eventos quando 
solicitado. Executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo e/ou determinadas. Desempenhar quaisquer outras atividades 
constitucionais e legais a cargo da municipalidade, desde que não 
exigida qualificação especifica. Dirigir veículo da municipalidade 
quando necessário ou solicitado. 

Ensino Fundamental 
Incompleto, com no mínimo 5º 
ano concluso (antiga 4ª série) 

R$ 1.316,34 

* Remuneração referente a contrato de 40 horas semanais. 
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Leia-se: 
3. DOS CARGOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - I 

ATRIBUIÇÕES HABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL/REQUISITOS REMUNERAÇÃO 

Executar tarefas em diversas dependências da municipalidade, 
realizando limpeza, higienização e conservação de áreas públicas 
em geral, em ambientes externos e internos, bem como em bens 
móveis e imóveis, comunicando ao superior imediato quanto às 
manutenções necessárias. Atender imediatamente solicitação de 
seu superior e/ou outros profissionais; Utilizar materiais de limpeza 
de forma apropriada, otimizando-os. Realizar a conferência, controle 
de material de consumo e alimentos, e realizar pedidos conforme a 
necessidade. Executar serviços de copa/cozinha, desde o processo 
de recebimento até a distribuição de alimentos nos diversos setores 
da municipalidade.   Participar de reuniões/eventos quando 
solicitado. Executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo e/ou determinadas. Desempenhar quaisquer outras atividades 
constitucionais e legais a cargo da municipalidade, desde que não 
exigida qualificação especifica. Dirigir veículo da municipalidade 
quando necessário ou solicitado. 

Ensino Fundamental 
Incompleto, com no mínimo 5º 
ano concluso (antiga 4ª série) 

R$ 1.316,34 

* Remuneração referente a contrato de 40 horas semanais. 
 
 
Onde se lê: 
12.4 O candidato que não comparecer na data agendada pela Administração Pública 
para a realização do exame médico admissional, decairá do direito ao preenchimento 
da vaga (enquadrando-se no item 13.2.3). 

 
 

Leia-se: 
12.4 O candidato que não comparecer na data agendada pela Administração Pública 
para a realização do exame médico admissional, decairá do direito ao preenchimento 
da vaga (enquadrando-se no item 13.2.3). 
 
 
 
Schroeder (SC), 21 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

Osvaldo Jurck 
Prefeito Municipal 

 
 


