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ADITIVO Nº 001/2014 AO EDITAL Nº. 001/2014 DE 29 DE ABRIL DE 2014.  

O Prefeito Municipal de Barbalha (CE), JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ, no uso de suas 
atribuições legais e atendendo aos Princípios Constitucionais da Publicidade e demais princípios,  
e em consonância com o Edital supra citado RETIFICA (altera) e da nova redação ao Item 
14.10 e ao termo de ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS – ANEXO II  do cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS. 
 
1.0- O item 14.10 do Edital em apêndice passa a ter a seguinte redação: 

14.10 – O candidato classificado no concurso público, depois de empossado, poderá ser transferido ou 
remanejado, para prestar serviços em secretarias, órgãos ou unidades em qualquer localidade do 
Município, de acordo com o interesse da Administração Municipal. 
 

2.0 – O texto referente ao cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS do ANEXO II  das 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS terá a seguinte redação: 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
O Cargo de Auxiliar de Serviços gerais deverá ser ocupado por pessoas com Nível de Ensino Fundamental 
Incompleto e que, após cumprir todos os procedimentos legais de ingresso no serviço público, terá como função 
principal além de outras compatíveis com o cargo: Realizar serviços de limpeza e conservação das instalações e 
equipamentos públicos; Executar eventuais mandados; Servir café e água; Executar tarefas que exijam esforços 
físicos, conhecimentos e habilidades elementares; Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do 
cargo. Executar, sob  orientação de Nutricionista, as tarefas relativas à confecção da merenda escolar; preparar 
refeições balanceadas de acordo com o cardápio pré-estabelecido; exercer perfeita vigilância técnica sobre a 
condimentação e cocção dos alimentos; manter livres de contaminação ou de deterioração os gêneros alimentícios 
sob sua guarda; selecionar os gêneros alimentícios quanto à quantidade, qualidade e estado de conservação; zelar 
para que o material e equipamento de cozinha estejam sempre em perfeitas condições de utilização, higiene e 
segurança; operar com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e 
outros; servir a merenda nos próprios, observando as quantidades determinadas para cada aluno; distribuir a 
merenda e colaborar para que os alunos desenvolvam hábitos sadios de alimentação; recolher, lavar e guardar 
utensílios da merenda, encarregando-se da limpeza geral da cozinha e refeitório; fazer trabalhos de limpeza nas 
diversas dependências; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc.; remover lixos e detritos; 
lavar e encerar assoalhos; fazer arrumação em locais de trabalho; proceder à remoção e conservação de móveis, 
máquinas e materiais em geral; preparar café e servi-lo; executar outras tarefas correlatas, capinação de áreas 
públicas como: praças, jardins, ruas; poda e plantação de arvores em qualquer prédio público, localidade e imóveis 
da municipalidade. 

 
 

Paço do Prefeito Municipal de Barbalha Estado do Ceará, em 02 de Maio de 2014. 
 
 

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ 
Prefeito Municipal 


