
 

 

 

 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01/2018 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 06/2018 

 

 
ALTERA DATA NO CRONOGRAMA E 

ACRESCENTA O CARGO DE SERVENTE 

ESCOLAR AO EDITAL DE PROCESSO 

SELETIVO Nº 06/2018 DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RODEIO. 

 

  O MUNICÍPIO DE RODEIO, faz saber a quem possa interessar a Retificação nº 01/2018 ao 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 06/2018, conforme segue: 

 

I-  Retifica-se a data de publicação da relação de inscritos e do local de provas no cronograma 

do edital: 

 

Onde se lê: 

19/11/2017 Publicação da relação de inscritos e do local de provas 

 

Leia-se: 

19/11/2018 Publicação da relação de inscritos e do local de provas 

 

 

II- Acrescenta-se o cargo de Servente Escolar no item 2.1 do edital: 

 

CARGO VAGAS 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

HABILITAÇÃO MÍNIMA SALÁRIO R$ 

TIPO DE 

PROVA 

Servente Escolar CR 40 h Alfabetizado 961,17 
 

Objetiva  

 

 

III- Acrescenta-se o conteúdo programático específico do cargo de Servente Escolar no anexo I 

do Edital: 

 

SERVENTE ESCOLAR: 

Conservação dos instrumentos de trabalho. Noções de limpeza e higiene; Limpeza de pisos, tapetes, 

móveis e objetos diversos; Limpeza de paredes, tetos, portas, rodapés, luminárias, vidraças e 

persianas; Limpeza de ralos, caixa de gordura, vasos e pias; Uso e cuidado com materiais de limpeza 

e higiene, detergente, desinfetante e defensivo; Limpeza de ruas e coleta de lixo; Produtos apropriados 

para limpeza de: pisos, paredes, vasos sanitários, azulejos, etc; Noções de microbiologia: 

contaminação, desinfecção, micróbios. Higiene ambiental (instalações/equipamentos e utensílios). 

Saúde do trabalhador (higiene e saúde de manipuladores). Combate às pragas e vetores urbanos. 

Higienização de legumes, verduras, frutas, carnes, peixes, aves e ovos. Doenças transmitidas por 

alimentos. Boas práticas de manipulação e controle na produção de alimentos. Etapas da produção de 

refeições: recepção e armazenamento de gêneros alimentícios, pré-preparo, preparo e distribuição. 

Noções básicas de conservação, manutenção, cozimento, armazenamento e reposição dos alimentos. 

Adequação da alimentação do escolar e do adolescente. Pirâmide de alimentos. Controle de estoque 

e técnicas de armazenamento de gêneros alimentícios. Manuseio e conservação de equipamentos e 

utensílios. Higiene dos alimentos, ambiental, dos utensílios e equipamentos. Prevenção de acidentes. 



 

 

 

Noções básicas de relações humanas no trabalho. Noções básicas de segurança e higiene do trabalho 

e uso de Equipamentos de Proteção - EPI inerente às atividades a serem desenvolvidas. Ética 

profissional. Regras de comportamento no ambiente de trabalho. Regras de hierarquias no serviço 

público. Regras de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e 

colegas de trabalho. Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas 

Constitucionais. Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

- Art. 5º a 17. Lei Orgânica do Município. Conhecimentos inerentes à função observando-se a prática 

do dia-a-dia. 

 

 

IV- Os demais itens do edital seguem inalterados. 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Rodeio, 16 de outubro de 2018. 

 

 

Paulo Roberto Weiss  

Prefeito Municipal 

 


