
                   ESTADO DE SANTA CATARINA
                 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

                       SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO                

RETIFICAÇÃO 002

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 005/2020

A Secretaria de Administração do Município de Bombinhas, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais,  torna público para conhecimento dos interessados,  que
procedeu a 2ª RETIFICAÇÃO do Edital de Abertura do Processo Seletivo nº 005/2020, no
seguinte termo:

1) No ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO fica retificado o conteúdo para o cargo
de Servente/Merendeira conforme aduz abaixo:
Onde se lê:
SERVENTE/MERENDEIRA:  Noções básicas de limpeza,  higiene e conservação predial;
Pequenos reparos (em móveis, portas, instalações hidráulicas e elétricas). Organização e
controle de produtos de higiene e limpeza; Destinação dos resíduos orgânicos e recicláveis.
Segurança  no  trabalho.  Higiene  e  manipulação  de  alimentos.  Conhecimento  e  uso  de
utensílios  e  equipamentos  de  cozinha.  Segurança  no  trabalho. Legislação  municipal:
Estatuto  do  servidor  público,  plano  de  carreira  dos  servidores  públicos  da  educação.
Atribuições do Cargo: Lei Complementar 180/2013

Leia-se:
Onde se lê:
SERVENTE/MERENDEIRA: Noções básicas de limpeza,  higiene e conservação predial;
Organização  e  controle  de  produtos  de  higiene  e  limpeza;  Destinação  dos  resíduos
orgânicos  e  recicláveis.  Segurança  no  trabalho.  Higiene  e  manipulação  de  alimentos.
Conhecimento e uso de utensílios e equipamentos de cozinha.  Segurança no trabalho.
Legislação  municipal:  Estatuto  do  servidor  público,  plano  de  carreira  dos  servidores
públicos da educação. Atribuições do Cargo: Lei Complementar 180/2013

Permanecem inalteradas e por este Termo ratificadas as demais cláusulas do Edital  de
Abertura do Processo Seletivo 005/2020, bem como suas retificações.

E  assim,  para  que  chegue  ao  conhecimento  de  todos  e  ninguém  possa  alegar
desconhecimento, faz baixar a presente retificação, que será publicada no paço municipal e
no  site  www.bombinhas.sc.gov.br,  dando  ciência  a  todos  os  candidatos  ao  respectivo
processo seletivo.

Bombinhas, 19 de novembro de 2020

ROSÃNGELA ESCHEBERGER
Secretária de Administração.
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