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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

 
RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

 
A Prefeitura Municipal de Bocaina, no uso de suas atribuições que são conferidas 
pela legislação em vigor, RETIFICA o item abaixo e RATIFICA as demais 
informações constantes do Edital de Abertura das Inscrições. 
 
1.1 No Anexo I - Atribuições, onde lê: 
- Agente Administrativo: Auxiliar o diretor em suas atribuições administrativo 
burocráticas. Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 
administração, finanças e licitação; atender os usuários do sistema público, 
fornecendo e recebendo informações referentes à administração; tratar de 
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos 
mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritório. 
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional. 
Leia-se: 
- Agente Administrativo: Compete os serviços de controle de bens e produtos: 
efetua o recebimento, conferência e armazenagem dos produtos e materiais em 
almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazer os lançamentos da movimentação 
de entradas e saídas e controlam os estoques, organizar o almoxarifado para 
facilitar a movimentação dos itens armazenados e a distribuição dos produtos e 
materiais a serem expedidos, manterem registros informatizados de produtos. 
Compete os serviços de cultura e turismo: prestar informações, executar suas 
tarefas administrativas, burocráticas, auxiliar em reuniões e atividades; controlar 
documentos e correspondências, agendar uso de ônibus e auxiliar na organização 
de eventos culturais. Compete os serviços de educação: prestar informações, 
executar suas tarefas administrativas, burocráticas, auxiliar em reuniões e atividades; 
controlar documentos e correspondências. Atender pais, alunos e visitantes; fazer 
matrículas e preparar documentos relacionados aos alunos. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 

 
 

Bocaina, 18 de julho de 2017. 
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