PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA
CONCURSO PÚBLICO - 2019
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
Nº 002/2019
DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DE ITENS DO
EDITAL

DE

CONCURSO

ABERTURA
PÚBLICO

DE

INSCRIÇÕES

DO

PARA

PROVIMENTO

DE

DIVERSAS VAGAS PARA O QUADRO PERMANENTE
DA

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

RIBEIRA

DO

POMBAL – BA
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL - ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais
que lhe são conferidas pela Legislação vigente e de acordo com o subitem 17.12 do Edital 001/2019, TORNA
PÚBLICO a RETIFICAÇÃO de itens do Edital de Abertura de Inscrições.
1. Alteram-se no Quadro II (Vagas), os requisitos estabelecidos para o cargo de Operador de Máquinas
Pesadas (CÓD. 025), de acordo com as especificações elencadas abaixo:
1.1. ONDE SE LÊ:

CÓD.

CARGO

ESCOLARIDADE/ REQUISITOS

VAGAS

VENCIMENTO

CARGA
HORÁRIA

025

Operador de Máquinas
Pesadas

Ensino Fundamental Completo

03

R$ 1.529,25

40h

1.2. LEIA-SE:

CÓD.

CARGO

ESCOLARIDADE/ REQUISITOS

VAGAS

VENCIMENTO

CARGA
HORÁRIA

025

Operador de Máquinas
Pesadas

Ensino Fundamental Completo +
Carteira Nacional de Habilitação D +
Curso de Operador de Máquinas
Pesadas

03

R$ 1.529,25

40h

2. Alteram-se no Anexo II (Atribuições dos Cargos), a nomenclatura para o cargo de Auxiliar de
Serviços Educacionais (CÓD. 004), de acordo com as especificações elencadas abaixo:
2.1. ONDE SE LÊ:


AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Auxiliar o profissional da área de educação tomando todos os cuidados

com as crianças no recinto da creche; Executar procedimentos de higiene como: banho, limpeza das partes íntimas
após as necessidades fisiológicas, cuidados com os cabelos, ouvidos, olhos e a escovação dos dentes; Executar sob a
coordenação e juntamente coo profissional da educação, atividade de lazer e recreativos observando as orientações dos
padrões didáticos e de segurança; Alimentar as crianças sob observação e coordenação do profissional da educação
seguindo todos os procedimentos definidos durante o treinamento recebido. Executar serviços tais como: digitação,
atendimento ao público e monitoria nos pátios e recintos dentro da creche. Cuidar e zelar pelo patrimônio da creche,
fazendo serviços como: limpeza e cuidados higiênicos com o ambiente, controle de acesso ao estabelecimento.

2.2. LEIA-SE:


AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS: Auxiliar o profissional da área de educação tomando todos os

cuidados com as crianças no recinto da creche; Executar procedimentos de higiene como: banho, limpeza das partes
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íntimas após as necessidades fisiológicas, cuidados com os cabelos, ouvidos, olhos e a escovação dos dentes; Executar
sob a coordenação e juntamente coo profissional da educação, atividade de lazer e recreativos observando as
orientações dos padrões didáticos e de segurança; Alimentar as crianças sob observação e coordenação do profissional
da educação seguindo todos os procedimentos definidos durante o treinamento recebido. Executar serviços tais como:
digitação, atendimento ao público e monitoria nos pátios e recintos dentro da creche. Cuidar e zelar pelo patrimônio da
creche, fazendo serviços como: limpeza e cuidados higiênicos com o ambiente, controle de acesso ao estabelecimento.

As demais disposições do Edital continuam inalteradas.

Ribeira do Pombal-BA, 03 de Outubro de 2019.

Ricardo Maia Chaves de Souza
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