BALNEÁRIO MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA
S.A.B.F. Serviço Autônomo de Balneoterapia e Fisioterapia.
PRAÇA DR. FRANCISCO TOZZI, Nº 01/CENTRO/FONE (19) 3824 1435.
CEP: 13940-000 - ÁGUAS DE LINDÓIA –SP

2º EDITAL DE RETIFICAÇÃO
O Diretor do S.A.B.F. Serviço Autônomo de Balneoterapia e Fisioterapia/ Balneário Municipal de Águas de
Lindóia/SP, usando das atribuições legais, com a supervisão da Comissão de Concursos especialmente nomeada
pela Portaria nº 021/2018, torna pública a retificação que segue para o emprego 1.03 – FAXINEIRO,
CONSIDERANDO QUE:
a) A legislação Municipal - Lei Complementar Nº 247 de 09 de abril de 2018, estabelece a criação dos empregos
respectivamente de FAXINEIRO (masculino) e FAXINEIRA (feminino), fato este que não foi observado no
Edital em tela, contrariando assim a lei vigente.
b) Em face da necessidade de corrigir o erro apontado, procede à alteração do item 2.5 – Quadro de Empregos,
para o emprego 1.03 – FAXINEIRO, passando a valer redação que segue:
Código e Nomenclatura do
Emprego
1.03 – Faxineiro (somente
para sexo Masculino)

Quant.
Vagas

Requisitos Básicos e Escolaridade
Exigida

Carga
horária
Semanal

SALÁRIO
Valor

Valor da
Inscrição

01

Ensino Fundamental Incompleto com
Conhecimentos Básicos da Função

44 horas

R$ 1.056,00

R$ 25,00

Havendo candidatos que uma vez já inscritos pagaram o boleto e na impossibilidade de permanecer no presente em
face desta alteração, poderão solicitar a devolução do valor da inscrição até o dia 22/10/2018 através do e-mail:
contato@integribrasil.com.br.
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que
fica à disposição por afixação nos locais de costume do Balneário – Águas de Lindóia e pela Internet nos endereços
www.integribrasil.com.br, www.balnearioaguasdelindoia.com.br, visando atender ao restrito interesse público.
Águas de Lindóia/SP, 16 de outubro de 2018.

EDUARDO APARECIDO PIRANI DE SOUZA
Diretor do SABF de Águas de Lindóia

Concurso Público de Provas e Títulos Nº CP 01/2018
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