
1ª RETIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 002/2018

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, por meio do Prefeito Municipal Sr. Hilário Roepke no uso das

atribuições que lhe são conferidas, vem retificar o Edital 002/2018 do Processo Seletivo Simplificado, após

verificação de algumas divergências de informações.

Onde lê-se:

5. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR:

28 Médico
Veterinário CR R$3.263,78 20

Certificado, ou
Diploma,

devidamente
registrado, de

conclusão de curso
de graduação de
Nível Superior em
Medicina Veterinária

fornecido por
Instituição de Ensino
Oficial reconhecida
pelo Ministério da
Educação e registro
no Conselho da

Classe.

Leia-se:

5. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR:

28 Médico
Veterinário CR R$2.859,63 20

Certificado, ou
Diploma,

devidamente
registrado, de

conclusão de curso
de graduação de
Nível Superior em
Medicina Veterinária

fornecido por
Instituição de Ensino
Oficial reconhecida
pelo Ministério da
Educação e registro
no Conselho da

Classe.



Onde lê-se:

VIGILANTE SANITÁRIO

Orientação de prevenção das doenças infecto-contagiosas; Promoção de combate e tratamento de
moléstias contagiosas; Elaboração e participação de campanhas de vacinação de animais; Execução de
atividades de licenciamento e fiscalização de estabelecimentos de comercialização e industrialização de
produtos alimentícios, cosméticos, perfumarias e saneantes domissanitários; Controle e orientação às
questões de focos de insetos; Controle de proliferação de roedores e animais que transmitem doenças ao
homem; Identificar e controlar outras doenças transmissíveis por animais. Notificar feirantes, tendo em vista
o cumprimento de especificações que garantam a qualidade dos alimentos vendidos; Emitir parecer técnico
sobre assuntos de sua competência; Participar de reuniões e grupos de trabalhos; Redigir relatório mensal
das atividades fiscais; Fiscalizar as condições legais de funcionamento e as condições higiênicas dos
mercados, feiras, matadouros, consultórios médicos, odontológicos, hospitais, fábrica de produtos
alimentícios e outros afins; Fiscalizar as condições legais e funcionamento dos matadouros; Orientar os
contribuintes no que diz respeito à legislação fiscal Municipal; Executar outras tarefas correlatas.

Leia-se:

VIGILANTE SANITÁRIO

SUS e vigilância sanitária. Promoção, proteção e recuperação da saúde. Sistema Municipal de Vigilância
Sanitária:competência, finalidade. Infrações e penalidades. Circunstâncias agravantes. Procedimento
administrativo nas infrações sanitárias (apuração, notificação, auto da infração, recursos, papel e
responsabilidades do fiscal sanitário no processo administrativo). Atribuições do Agente de Vigilância
Sanitária. Código sanitário do Município de Santa Maria de Jetibá/ES.


