
     Governo do Estado da Bahia 

   Prefeitura Municipal de Camamú                
     Gabinete da Prefeita 
_________________________ 
 EDITAL DE REABERTURA DAS INSCRIÇÕES E RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 001/2012 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAMÚ 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMAMU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que estão reabertas às inscrições, para o Concurso Público para os cargos existentes na 
Prefeitura Municipal, durante o período de 27/02/2012 a 12/03/2012; 
 
2- Retifica o Edital n° 001/2012; 
 
2.1 – VI. I DA PROVA ESCRITA 
         
ITEM 49 – ONDE SE LÊ: 

 
49. A prova de conhecimento será aplicada no dia 18 de março de 2012 (domingo) em locais e 
horários devidamente comunicado aos candidatos no aviso de homologação das inscrições 
conforme estabelecido no inciso “IV- da divulgação”. 
 
LEIA-SE 

 
49. Aprova de conhecimento será aplicada no dia 15 de abril de 2012 (domingo) em locais e 

horários devidamente comunicados aos candidatos no aviso de homologação das inscrições 

conforme estabelecido no inciso “IV – DA DIVULGAÇÃO”. 

2.2 – ANEXO II- ATRIBUIÇÕES E VENCIMENTOS ONDE SE LÊ:  

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM / VENCIMENTO: R$ 622,00 

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Técnico Completo 

ATRIBUIÇÕES: Atender às necessidades dos enfermos, atuando sob supervisão do enfermeiro, 

bem como realizar outras tarefas junto às unidades especiais hospitalares, tais como: centro de 

material, centro obstétrico; UTI e enfermaria; executar outras tarefas correlatas. 

CARGO: FISCAL MUNICIPAL (20 horas) VENCIMENTO: R$ 800,00 

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Médio Completo 

ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de fiscalização relativa à higiene, em feiras livres, 

mercados públicos e logradouros públicos, mantendo a ordem, a disciplina da produção do 

mercado. Executar atividades de fiscalização de terrenos e áreas públicas aplicando a legislação 

pertinente. Fiscalizar as obras clandestinas realizadas no Município de Camamú e distritos em 

desacordo com o Código de Obras e Posturas Municipais, Código da Cidade e Legislação. 

Efetuar apreensão de móveis e/ou gêneros alimentícios, mercadorias, placas de publicidade e 

faixas que não estejam devidamente licenciadas. Fiscalizar o depósito de materiais de 

construção em vias públicas. Instruir processos fiscais e administrativos na sua área de 

competência. Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de dificuldades. Desenvolver 

atividades de inspeção, controle e execução de trabalhos de fiscalização e arrecadação 

tributária, a fim de contribuir para que a política tributário-fiscal se compatibilize com as demais 

medidas de interesse da região. Atuar contribuintes em infração, instaurando processo 

administrativo-fiscal e providenciado as respectivas notificações. 

 

 



LEIA-SE 

 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM / VENCIMENTO: R$ 800,00 

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Técnico Completo 

ATRIBUIÇÕES: Atender às necessidades dos enfermos, atuando sob supervisão do enfermeiro, 

bem como realizar outras tarefas junto às unidades especiais hospitalares, tais como: centro de 

material, centro obstétrico; UTI e enfermaria; executar outras tarefas correlatas. 

CARGO: FISCAL MUNICIPAL (40 horas) VENCIMENTO: R$ 800,00 

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Médio Completo 

ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de fiscalização relativa à higiene, em feiras livres, 

mercados públicos e logradouros públicos, mantendo a ordem, a disciplina da produção do 

mercado. Executar atividades de fiscalização de terrenos e áreas públicas aplicando a legislação 

pertinente. Fiscalizar as obras clandestinas realizadas no Município de Camamú e distritos em 

desacordo com o Código de Obras e Posturas Municipais, Código da Cidade e Legislação. 

Efetuar apreensão de móveis e/ou gêneros alimentícios, mercadorias, placas de publicidade e 

faixas que não estejam devidamente licenciadas. Fiscalizar o depósito de materiais de 

construção em vias públicas. Instruir processos fiscais e administrativos na sua área de 

competência. Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de dificuldades. Desenvolver 

atividades de inspeção, controle e execução de trabalhos de fiscalização e arrecadação 

tributária, a fim de contribuir para que a política tributário-fiscal se compatibilize com as demais 

medidas de interesse da região. Atuar contribuintes em infração, instaurando processo 

administrativo-fiscal e providenciado as respectivas notificações. 

 

3. As demais disposições seguem o estabelecido no Edital 001/2012 publicado em 02 de 

fevereiro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete de Prefeitura Municipal de Camamú, 23 de fevereiro de 2012 

Ioná Queiroz Nascimento 

Prefeita Municipal de Camamú. 


