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O Prefeito Municipal de CHUVISCA/RS, Ervino Wachholz, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, através 

da Presidente da Comissão de Coordenação e Fiscalização, Cíntia Milene Czarnecki Tuchtenhagen, torna pública a RETIFICAÇÃO dos itens a seguir 

no Edital de Abertura do Concurso Público 01/2014.  

 

1) No cargo de Engenheiro, a carga horária passa de 20 horas para 30 horas. 

 

2) No cargo de Auxiliar de Biblioteca, as atribuições do cargo passa a ter a seguinte redação: 

"Auxiliar no manuseio, guarda e registro do material informacional e na formação e atualização de bases de dados locais, 

atendendo ao público, controlando os empréstimos e devoluções para permitir a manutenção e recuperação do acervo e sua 

disseminação. Atender e orientar o usuário na localização do material que necessita, na utilização dos recursos informacionais, 

impressos e eletrônicos, bem como no uso geral da biblioteca. Executar atividades referentes aos empréstimos, informando ao 

usuário sobre o regulamento da biblioteca, efetuando a inscrição e mantendo o cadastro de usuários e o controle do empréstimo, 

tomando as providências necessárias em caso de atraso na devolução. Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos 

equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. E desempenhar outras atividades 

correlatas e afins." 
 

Os demais itens do Edital de Abertura e retificações do mesmo permanecem inalterados. 
 

Os candidatos que se sentirem prejudicados com as alterações e que já efetuaram o pagamento de seus boletos bancários podem solicitar 

ressarcimento da taxa de inscrição, mediante requerimento protocolado na Prefeitura para a Presidente da Comissão de Coordenação e Fiscalização 

do Concurso Público até o dia 25/07/2014. 
 

                                                                         

CHUVISCA, 17 de julho de 2014. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
                                                                              
 
                                                                                  _________________________________________ 

Cíntia Milene Czarnecki Tuchtenhagen  
Presidente da Comissão de Coordenação e Fiscalização do Concurso Público  

 
 
 
 

___________________________________ 
Ervino Wachholz 

Prefeito Municipal de CHUVISCA 
 
 


