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Errata nº 3 ao Edital de Seleção nº 003/2013 

 

 

O Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 

14.239.578/0001-00, com sede na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, nesta cidade, neste ato representado 

pelas Secretarias Municipais de Administração – SEMAD e da Educação – SMED, e pela Presidente da 

Comissão da Seleção, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 421/87, Decretos nºs 14.892/2013, 

14.883/2013 e 14.912/2013, e Edital nº 003/2013, torna público a Errata nº 03 ao Edital de Seleção nº 

003/2013 e aos Anexos III (Barema da Prova de Títulos e Experiência) e IX (Quadro de Vagas), 

referente ao processo de seleção pública simplificada para contratação temporária de Manipuladores de 

Alimentos e Auxiliares de Higienização da rede municipal de ensino de Vitória da Conquista.  

 

Onde está escrito: 

 

“O Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 

14.239.578/0001-00, com sede na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, nesta Cidade, neste ato representado 

pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD e Secretaria Municipal da Educação, no uso das 

atribuições conferidas pelas Leis números 421/87 e 1.802/2012 e Decretos números 14.883/2013, 

14.902/2013 e 14.892/2013 torna pública que estarão abertas as inscrições ao preenchimento de 352 

(trezentos e cinquenta e duas) vagas, para a função de manipuladores de alimentos, sendo 179 (cento e 

setenta e nove) vagas para a zona urbana e 173 (cento e setenta e três) vagas para a zona rural, e 295 

(duzentos e noventa e cinco) vagas para a função de Auxiliares de Higienização, sendo 253 (duzentos e 

cinquenta e três) vagas para a zona urbana e 42 (quarenta e dois) vagas para a zona rural, que tenham 

concluído o 5º ano (4ª série) do ensino fundamental I, mediante processo seletivo simplificado, com vistas à 

contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 

consoante às normas contidas neste Edital.” 

 

Leia-se: 

 

“O Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 

14.239.578/0001-00, com sede na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, nesta Cidade, neste ato representado 

pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD e Secretaria Municipal da Educação, no uso das 

atribuições conferidas pelas Leis nº 421/87 e 1.802/2012 e Decretos nº 14.883/2013, 14.902/2013 e 

14.892/2013, torna pública que estarão abertas as inscrições ao preenchimento de 352 (trezentos e cinquenta 

e duas) vagas, para a função de Manipuladores de Alimentos, sendo 179 (cento e setenta e nove) vagas para a 

zona urbana e 173 (cento e setenta e três) vagas para a zona rural, e 301 (trezentos e uma) vagas para a 

função de Auxiliares de Higienização, sendo 259 (duzentos e cinquenta e nove) vagas para a zona urbana e 

42 (quarenta e duas) vagas para a zona rural, que tenham concluído o 5º ano (4ª série) do ensino fundamental 

I, mediante processo seletivo simplificado, com vistas à contratação por tempo determinado para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante as normas contidas neste Edital.” 
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Onde está escrito: 

 

 

Item 1.1.: 

 

“1.1. Este processo seletivo simplificado e o posterior vínculo entre os contratantes serão regulados pela Lei 

Municipal nº 1.802/2012, este Edital e demais normas aplicáveis, para contratação por tempo determinado de 

352 (trezentos e cinquenta e duas) vagas, para a função de manipuladores de alimentos, sendo 179 (cento e 

setenta e nove) vagas para a zona urbana e 173 (cento e setenta e três) vagas para a zona rural, e 307 

(trezentos e sete) vagas para a função de Auxiliares de Higienização, sendo 236 (duzentos e trinta e seis) 

vagas para a zona urbana e 44 (quarenta e quatro) vagas para a zona rural.” 

 

Leia-se: 

 

 

Item 1.1.: 

 

“1.1. Este processo seletivo simplificado e o posterior vínculo entre os contratantes serão regulados pela Lei 

Municipal nº 1.802/2012, este Edital e demais normas aplicáveis, para contratação por tempo determinado de 

352 (trezentos e cinquenta e duas) vagas, para a função de Manipuladores de Alimentos, sendo 179 (cento e 

setenta e nove) vagas para a zona urbana e 173 (cento e setenta e três) vagas para a zona rural, e 301 

(trezentos e uma) vagas para a função de Auxiliares de Higienização, sendo 259 (duzentos e cinquenta e 

nove) vagas para a zona urbana e 42 (quarenta e duas) vagas para a zona rural.” 

 

 

Onde está escrito: 

 

 

Item 2.1.: 

 

“2.1. A presente seleção pública destina-se ao preenchimento de 352 (trezentos e cinquenta e duas) vagas, 

para a função de manipuladores de alimentos, sendo 179 (cento e setenta e nove) vagas para a zona urbana e 

173 (cento e setenta e três) vagas para a zona rural, e 307 (trezentos e sete) vagas para a função de Auxiliares 

de Higienização, sendo 236 (duzentos e trinta e seis) vagas para a zona urbana e 44 (quarenta e quatro) vagas 

para a zona rural observada a ordem de classificação.” 

 

Leia-se: 

 

 

Item 2.1.: 

 

“2.1. A presente seleção pública destina-se ao preenchimento de 352 (trezentos e cinquenta e duas) vagas, 

para a função de Manipuladores de Alimentos, sendo 179 (cento e setenta e nove) vagas para a zona urbana e 

173 (cento e setenta e três) vagas para a zona rural, e 301 (trezentos e uma) vagas para a função de 

Auxiliares de Higienização, sendo 259 (duzentos e cinquenta e nove) vagas para a zona urbana e 42 

(quarenta e duas) vagas para a zona rural, observada a ordem de classificação.” 
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Onde está escrito: 

 

 

Item 2.3: 

 

 

“2.3. A carga horária, remuneração e atribuições dos contratados estão estabelecidos no quadro abaixo: 

 

 

Função 
Escolaridade 

e habilitação 
Vagas 

Vagas p/ 

deficiente 

Carga 

horária 

semanal 

Remuneração 

mensal 

Manipulação 

de Alimentos 

5º ano 

completo (4ª 

série) do 

ensino 

fundamental 

352 5% 40 h R$ 678,00 

Auxiliar de 

Higienização 

5º ano 

completo (4ª 

série) do 

ensino 

fundamental 

307 5% 40 h R$ 678,00” 

 

 

Leia-se: 

 

 

Item 2.3.: 

 

 

“2.3. A escolaridade, o quantitativo de vagas, a carga horária semanal e o vencimento mensal para as funções 

descritas neste Edital estão estabelecidos no quadro abaixo: 

 

 

Função 

 

Escolaridade 

 

Vagas 

totais 

Vagas p/ 

deficiente 

Carga 

horária 

semanal 

Vencimento 

mensal 

Manipulador de 

Alimentos 

5º ano 

completo (4ª 

série) do 

ensino 

fundamental I 

352 18 40 h R$ 678,00 

Auxiliar de  

Higienização 

5º ano 

completo (4ª 

série) do 

ensino 

fundamental I 

301 15 40 h R$ 678,00” 
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Onde está escrito: 

 

Item 9.1.: 

 

“9.1. O candidato pode interpor recurso do gabarito e resultados desta Seleção, no prazo de 1 (um) dia, 

contado da data da divulgação do resultado, apresentando a peça de recurso no mesmo local e horário das 

inscrições, dirigido ao Presidente da Comissão, devidamente fundamentado e impugnando especificamente 

os pontos do recurso, observando as normas desta Seleção, utilizando-se, exclusivamente, do modelo contido 

no Anexo IV (falta modelo).” 

 

Leia-se: 

 

Item 9.1.: 

 

“9.1. O candidato pode interpor recurso do gabarito e resultados desta Seleção, no prazo de 1 (um) dia, 

contado da data da divulgação do resultado, apresentando a peça de recurso no mesmo local e horário das 

inscrições, dirigido ao Presidente da Comissão, devidamente fundamentado e impugnando especificamente 

os pontos do recurso, observando as normas desta Seleção, utilizando-se, exclusivamente, do modelo contido 

no Anexo IV.” 

 

 

Os Anexos III (Barema da Prova de Títulos e Experiência) e IX (Quadro de Vagas) passam a vigorar 

conforme os anexos a esta Errata nº 03 ao Edital de Seleção nº 003/2013, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

 

 

Vitória da Conquista, 05 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

 

 

           Luiz Carlos da Ibiapaba e Silva                                Eliabe Gouveia de Deus 

           Secretário Municipal da Educação                            Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

Niltânia Brito Oliveira 

Presidente da Comissão 


