PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL/ RJ
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01/2012
ERRATA Nº 01

Altera o Edital Nº 01/2012, conforme se segue:

No item 2.8 onde se lê:
2.8. Apresentar, quando se tratar dos cargos de Borracheiro, Marceneiro e Mecânico, no ato da posse,
Carteira de Trabalho e Previdência Social ou ato de investidura em cargo ou emprego público comprovando
a experiência exigida;
Leia-se:
2.8. Apresentar, quando se tratar dos cargos de Borracheiro, Marceneiro, Mecânico e Pedreiro, no ato da
posse, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou ato de investidura em cargo ou emprego público
comprovando a experiência exigida, inclusive como Autônomo;

No Anexo I – para o cargo de Pedreiro (código 048) inclui-se a exigência mínima de 1 ano na função.

No Anexo I – Continuação onde se lê:
Auxiliar
de
Obras
Serviços Públicos

e

Executar, sob supervisão, trabalhos relacionados com as atividades
assistenciais dirigidas à comunidade, bem como auxiliar na elaboração de
programas sociais.

Leia-se:

Auxiliar
de
Obras
Serviços Públicos

Executar o serviço de limpeza e capinagem e auxiliar na conservação das
instalações do Município. Quebrar pavimentos, abrir e fechar valas. Fazer
argamassa e auxiliar na execução de tarefas simples de carpintaria, oficina
mecânica, instalações elétricas e hidráulicas, ferraria e outras. Carregar e
descarregar veículos e barcos, empilhando mercadorias nos lugares
indicados. Transportar materiais, móveis, equipamentos e ferramentas.
e
Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de
trabalho, de acordo com instruções recebidas. Lavar e abastecer veículos e
máquinas pesadas. Auxiliar na construção de estruturas de madeira,
andaimes e outras obras. Preparar superfícies a serem pavimentadas.
Executar os trabalhos de nivelamento das superfícies a serem
pavimentadas. Executar recuperação de pavimentos. Conservar as
ferramentas e instrumentos de trabalho. Executar outras tarefas afins.

Os demais itens do citado Edital permanecem com a mesma redação.

Paraíba do Sul, 15 de maio de 2012.

