
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES 
EDITAL nº. 01/2010, de 19 de Abril de 2010 - SEDES  
 

 

            PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
            ERRATA n.º 01/2010. 

 

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Desenvolvimento Social – 
CPSS/SEDES, no uso de suas atribuições, considerado o disposto nos autos do processo administrativo de 

nº. 22.737, de 03 de outubro de 2009, torna públicas as alterações de natureza formal ocorridas no Edital 
nº 01, publicado em 19 de abril de 2010, abaixo indicadas: 

 
1 – O item 1.2 do Edital nº 01/2010 passa a ter a seguinte redação: 

 

1.2 As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo período de dois anos, com 
possibilidade de uma única prorrogação por igual período, nos termos do art. 4º ,da Lei n.º 

683/2005 , alterada pela Lei 981/2009. 
 

2 – No ANEXO I do Edital 01/10 ficam alteradas, nas respectivas tabelas, as disposições 

das seguintes funções: 
 

a) Para a função de Educador Social, nível médio, a coluna Carga Horária Semanal, que passa 
para 40 (quarenta) horas; 

b) Para a função de Agente Social, nível médio, a coluna Carga Horária Semanal, que passa 
para 40 (quarenta) horas; 

c) Para a função Digitador, nível médio, a coluna Remuneração Mensal, que passa para 

R$529,60 (quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). 
 

Ficam convocados todos os aprovados nas funções Educador Social (nível médio), Agente Social (nível 
médio) e Digitador a comparecerem à Casa da Criança, situada na Rua do Telégrafo, s/n, Bairro da Gleba B, 

nos dias 07 e 08 de junho de 2010 (segunda e terça-feira), das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 17:30h 

horas, para se manifestarem a respeito das alterações aqui consignadas. 
 

 
 

Camaçari, 02 de junho de 2010. 

 
 

 
Telma Freitas Teixeira 

Presidente da CPSS SEDES 
 

 

 
 

Jailce Sobral de Andrade Silva 
 Secretária de Desenvolvimento Social 

 


