
  
  

1ª RETIFICAÇÃO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

EDITAL Nº 005/2022 

 
 

O Município de Santa Maria de Jetibá/ES, por meio do Prefeito Municipal Sr. Hilário Roepke, 
através da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo (Decreto nº 604/2022), no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com respaldo nas Legislações vigentes, vem retificar o 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 005/2022, após verificação de algumas 
divergências de informações. 
 
 
1. No Anexo III, em cargos de nível fundamental incompleto: 

 

ONDE LÊ-SE: 

06 Vigia CR 

R$ 1.093,12, 
complementa-se a 

remuneração até o valor 
do salário mínimo 

vigente. 

Escala de 12 x 36 

Ensino Fundamental 
Incompleto (nível 5º 

ano, antiga 4ª série do 
Ensino Fundamental) 

 

LEIA-SE: 

06 Vigia CR 

R$ 1.093,12, 
complementa-se a 

remuneração até o valor 
do salário mínimo 

vigente. 

Escalas de 
 12 x 36  

ou  
24 x 72 

Ensino Fundamental 
Incompleto (nível 5º 

ano, antiga 4ª série do 
Ensino Fundamental) 

 
2. No Anexo III, em cargos de nível superior: 

 

   ONDE LÊ-SE: 
 

 

 

 

 

 

    LEIA-SE: 
 

 

 

 
 
 

 

 

33 
Médico 

Veterinário 
CR R$3.320,70 20 

Certificado, ou Diploma, 
devidamente registrado, de 
conclusão de curso de graduação 
de Nível Superior em Engenharia 
Florestal, fornecido por Instituição 
de Ensino Oficial reconhecida pelo 
Ministério da Educação e registro 

no Conselho da Classe. 

33 
Médico 

Veterinário 
CR R$3.320,70 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. 



  
  

3. No Anexo ANEXO IX, em ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, inclui-se: 

 

ASSISTENTE RURAL 

Acompanhar e auxiliar os profissionais habilitados no atendimento ás famílias rurais nas 

áreas de alimentação (preparo e aproveitamento), higiene, saneamento, 

associativismo/sindicalismo, saúde, indústria caseira, vestuário e outros interesses; preparar 

e apoiar os profissionais habilitados na organização de cursos, encontros e palestras, sobre 

assuntos domésticos de interesse e necessidade, bem como que possam proporcionar 

renda e/ou qualidade de vida, para as famílias rurais; orientar e auxiliar os profissionais 

habitados da área para o controle básico domiciliar e/ou comunitário às donas de casa e 

jovens rurais, nas áreas específicas. 

 

 
 

Santa Maria de Jetibá-ES, 22 de Junho de 2022. 

 

 

 

HILÁRIO ROEPKE 

Prefeito Municipal 

 


