PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Nº 002/2015
ERRATA 001/2015
Fica o Edital nº 002/2015 alterado no item descrito abaixo, no que tange à Instrução Escolaridade para o cargo de INSEMINADOR, passando a ser considerado válido o
texto ora citado.

Onde se lê:
3.Das vagas:
CARGO

Escolaridade/Requisitos

VAGAS

REMUNERAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

01 +
CR*

918,75

30h

Instrução - Escolaridade: 2º grau;
Outros Requisitos - Curso de
inseminação
artificial
com
comprovante.
Atribuições –

Inseminador

- Inseminar artificialmente o rebanho
bovino do município.
- Promover o levantamento do rebanho
existente em venda nova, informando
quantidade e qualidade dos animais por
proprietário/comunidade.
- Elaborar mapeamento da produção
leiteira e dos animais que se encontram
no município.
- Estimular a associação dos produtores
de leite do município, visando a
otimização dos serviços prestados por
ele.
- Estar disponível para atendimento aos
produtores assim que solicitado;
- Residir no município de Venda Nova do
Imigrante/ES;
- Possuir carteira de habilitação
categoria “AB”;
- Adquirir certificado ou documento que
comprove estar atualizado quanto às
tecnologias
e
tendências
de
inseminação nos últimos 03 anos;
- Realizar outras funções que compete
ao cargo;

(*) Cadastro de reserva.
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Leia-se:
3.Das vagas:
CARGO

Escolaridade/Requisitos

VAGAS

REMUNERAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

01 +
CR*

918,75

30h

Instrução - Escolaridade: Ensino
Fundamental Completo;
Outros Requisitos - Curso de
inseminação
artificial
com
comprovante.
Atribuições –

Inseminador

- Inseminar artificialmente o rebanho
bovino do município.
- Promover o levantamento do rebanho
existente em venda nova, informando
quantidade e qualidade dos animais por
proprietário/comunidade.
- Elaborar mapeamento da produção
leiteira e dos animais que se encontram
no município.
- Estimular a associação dos produtores
de leite do município, visando a
otimização dos serviços prestados por
ele.
- Estar disponível para atendimento aos
produtores assim que solicitado;
- Residir no município de Venda Nova do
Imigrante/ES;
- Possuir carteira de habilitação
categoria “AB”;
- Adquirir certificado ou documento que
comprove estar atualizado quanto às
tecnologias
e
tendências
de
inseminação nos últimos 03 anos;
- Realizar outras funções que compete
ao cargo;

(*) Cadastro de reserva.
Diante do exposto, fica a redação anterior do item acima descrito constante do Edital
002/2015, publicado em 20.01.2015 nulo de pelo direito em todos os seus efeitos.
Venda Nova do Imigrante (ES), 20 de Janeiro de 2015.

Walber Luiz Rossi Naumann
Secretário Municipal de Administração

