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ERRATA N. 1 

 
CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL N. 001/2016 
 
O Secretário Municipal de Administração de Blumenau, o Presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente – 
FAEMA e o Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte - SETERB, no uso de suas atri-
buições legais e regulamentares, tornam pública a Errata n. 1, referente ao ANEXO IV do Edital do Concurso Pú-
blico 001/2016, destinado ao preenchimento de vagas existentes e formação de reserva técnica do quadro de 
pessoal do Poder Executivo Municipal, que se regerá pela Lei Orgânica do Município, Leis Complementares n. 
660/2007 e n. 661/2007, Decreto Municipal 8601/2008 e pelas normas estabelecidas neste Edital, com a seguinte 
redação: 
 
 

ANEXO IV 
 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 
[...] 
AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS  
- Realizar atividades pertinentes ao cultivo de flores e plantas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, 
limpando o local, aplicando inseticidas, bem como realizando podas e aparando-as em épocas preestabelecidas 
pelos superiores, de modo a conservar e embelezar canteiros, parques, jardins, entre outros. 
- Promover a execução, recuperação e limpeza de valas, bocas de lobo, grelhas, tampas, caixas de água. 
- Auxiliar trabalhos de construção, manutenção, reparação, conserto e adequação em alvenaria, concreto, carpin-
taria, pintura, entre outros, utilizando instrumentos diversos. 
- Integrar a equipe de trabalho nos setores de obras e serviços públicos, como os de viação, manutenção de es-
tradas, ruas, entre outros, bem como auxiliando em caminhão pipa. 
- Preparar área para sepultamentos, abrindo e fechando covas, bem como auxiliando na colocação do caixão, a 
fim de facilitar os sepultamentos e manter o local limpo e conservado. 
- Abrir túmulos mediante prévia autorização do órgão competente, visando auxiliar na exumação determinada pela 
Justiça, bem como na transferência de restos mortais. 
- Auxiliar no serviço de levantamentos, medições - topográficos e agrimensor - montando e/ou segurando equipa-
mentos e/ou instrumentos utilizados, a fim de otimizar o serviço de alinhamento. 
-Auxiliar nos serviços de encanação, mecânica, eletricidade, entre outros, atuando como suporte para o profissio-
nal habilitado sempre que necessário ou conforme solicitação do superior imediato. 
- Executar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e a critério do superior imediato. 
[...] 
 

Blumenau, 29 de março de 2016. 
 
 
 
 

RONALDO ROGÉRIO WAN-DALL 
Secretário Municipal de Administração 

 


