
ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS 

TÉCNICO

EM

VIGILÂNCIA

SANITÁRIA

Suporte e apoio técnico especializado às atividades de regulação, inspeção, fiscalização

e controle das instalações físicas, da produção e da comercialização de alimentos,

medicamentos e insumos sanitários, bem como à implementação de políticas e à

realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades. Fiscalização do

cumprimento das regras pelos agentes do mercado regulado. Orientação aos agentes do

mercado regulado e ao público em geral, execução de outras atividades finalísticas

inerentes ao exercício do cargo.

TÉCNICO EM

VIGILÂNCIA

SOCIOASSISTÊNCIAL

Executar, regular, e orientar a execução dos serviços, no programas e projetos

destinados à evitar situações de vulnerabilidade social decorrente da pobreza,

privação ou fragilização de vínculos afetivos, discriminações etárias, étnicas,

de gênero ou por deficiências; Estabelecer mecanismos de controle,

monitoramento e avaliação dos serviços, programas e projetos de proteção

social básica; Coordenar e organizar as informações e produzir dados com

vistas ao monitoramento, apoio técnico e aprimoramento da proteção social

básica; Propor e participar de estudos e pesquisas para subsidiar as ações

relativas à proteção social básica e Promover, subsidiar e participar de

atividades de capacitação para aperfeiçoamento da gestão, regulação e

desenvolvimento de serviços, programas e projetos de proteção social básica

do SUAS.

CPL 
ERRATA DE EDITAL

 
ERRATA N° 001 – PROCESSO S. SIMPLIFICADO - EDITAL
001/2022/PMC-RO
 
O Município de Castanheiras/RO, por meio Secretaria Municipal de
Administração, no uso de suas atribuições legais, por meio do
Processo Administrativo nº. 166/2022, tendo em vista o Edital de
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL
001/2022/PMC-RO, publicado em 28 de junho de 2022, retifica as
regras e condições, nos seguintes termos;
 
Alteração 01
O item 3.1
No quadro de vagas da Secretaria Municipal de Assistência Social –
SEMAS – Local 05:
 
Onde se lê:
Técnico - Vigilância Sanitária.
Leia-se
Técnico – Vigilância Socioassistencial.
 
Alteração 02
Onde se lê:
Fisioterapeuta
Carga Horária de 40 hrs.
Leia-se
Fisioterapeuta
Carga Horária de 30 hrs – Conforme art. 1º, da Lei Federal nº
8.856/1994.
 
Alteração 03
No Anexo I – Das Atribuições
Onde se lê
 

 
Leia-se
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