
 

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante 
Estado do Espírito Santo 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
002/2010 

 
ERRATA Nº 002 

 
O município de Venda Nova do Imigrante torna público que foram efetuadas as seguintes 
alterações no Edital nº 002/2010, publicado no Diário Oficial do Espírito Santo no dia 06 de 
dezembro de 2010. 

 
Onde se lê: 

Motorista ESF 

Pré-requisitos 

 Instrução formal mínima: Ensino fundamental completo; 

 Habilitação categoria D; 

 Não enquadrar-se nas vedações contidas no inciso XVI e § 10 do Art. 37 
da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Atribuições 

Verificar as condições de funcionamento do veículo; transportar servidores 
municipais para outros locais de trabalho; transportar autoridades em geral; zelar 
pela limpeza e conservação do veículo; transportar material de um lugar para 
outro, fazendo a conferência do mesmo; transportar documentos em geral da 
Prefeitura para outras repartições e vice versa; auxiliar os servidores na ação de 
carregar e descarregar os veículos; executar outras atividades correlatas. 

Vencimentos 

Salário Base: R$ 1.057,33 

Auxilio Alimentação: R$ 62,70 

Vencimento Total: R$ 1.120,03 

Carga Horária 40 (quarenta) horas semanais 

Quantidade 04 (quatro) vagas 

 
Leia-se 

Motorista ESF 

Pré-requisitos 

 Instrução formal mínima: Ensino fundamental incompleto; 

 Habilitação categoria D; 

 Não enquadrar-se nas vedações contidas no inciso XVI e § 10 do Art. 37 
da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Atribuições 

Verificar as condições de funcionamento do veículo; transportar servidores 
municipais para outros locais de trabalho; transportar autoridades em geral; zelar 
pela limpeza e conservação do veículo; transportar material de um lugar para 
outro, fazendo a conferência do mesmo; transportar documentos em geral da 
Prefeitura para outras repartições e vice versa; auxiliar os servidores na ação de 
carregar e descarregar os veículos; executar outras atividades correlatas. 

Vencimentos 

Salário Base: R$ 1.057,33 

Auxilio Alimentação: R$ 62,70 

Vencimento Total: R$ 1.120,03 

Carga Horária 40 (quarenta) horas semanais 

Quantidade 04 (quatro) vagas 

 
 

Venda Nova do Imigrante, 09 de dezembro de 2010. 
 

DALTON PERIM 
Prefeito Municipal 


