
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

 
CONCURSO PÚBLICO 

ERRATA DO EDITAL Nº  01/2007 
 

A Prefeitura Municipal de Vassouras - PMV torna pública a errata n° 2 do Edital 
n° 01/2007, do concurso público para provimento de cargos pertencentes ao quadro de funcionários da 
Prefeitura Municipal de Vassouras, conforme a seguir: 

No item 10.5, onde se lê: “A Prova Prática para os cargos de Calceteiro, Mecânico de Máquina Pesada, 
Merendeira, Motorista, Operador de Máquina Pesada, Pedreiro, Pintor, Auxiliar de Serviços Urbanos, 
constará de uma seqüência de avaliações específicas, a serem realizadas em local determinado, onde será 
verificado o desempenho do candidato, podendo levar em conta: conhecimento, tempo despendido, 
habilidade, aptidão, experiência, método de execução da tarefa, dentre outros.”, leia-se: 10.5. A Prova 
Prática para os cargos de Borracheiro, Calceteiro, Mecânico de Máquina Pesada, Merendeira, Motorista, 
Operador de Máquina Pesada, Pedreiro, Pintor, Auxiliar de Serviços Urbanos, constará de uma seqüência de 
avaliações específicas, a serem realizadas em local determinado, onde será verificado o desempenho do 
candidato, podendo levar em conta: conhecimento, tempo despendido, habilidade, aptidão, experiência, 
método de execução da tarefa, dentre outros.  
 
No ANEXO I - Quadro de Vagas, na tabela de Nível Superior / Cargos de Magistério, onde se lê: 

S23 Professor Ed. Fundamental 
6° a 9° A Ensino Religioso Nível Superior com Licenciatura Plena na área pretendida 

               
Leia-se: 

S23 Professor Ed. Fundamental 
6° a 9° A Ensino Religioso 

Curso de formação universitária com Licenciatura 
Plena que habilite ao exercício permanente do 

Magistério e Formação Religiosa obtida em instituição
 mantida por autoridade religiosa competente, sendo 

por esta credenciado. 
 
Na tabela de Nível Médio, onde se lê: 

M55 Auxiliar de Enfermagem  Ensino médio com Curso Técnico de Enfermagem e registro 
no órgão profissional competente 

 
Leia-se: 

M55 Auxiliar de Enfermagem  
Ensino médio completo Curso de Auxiliar de 

Enfermagem ou Curso Técnico de Enfermagem e 
registro no órgão profissional competente 

 
No ANEXO VII - Quadro de Etapas, exclui-se o cargo de Bombeiro Hidráulico (F71), tendo em vista que 
ao mesmo não se aplicará prova prática e incluem-se os cargos de Auxiliar de Serviços Urbanos (F70) e 
Borracheiro (F72), para os quais se aplicará prova prática, conforme item 10.1. 
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