
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2022 
EDITAL Nº 02/2022, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 

PRIMEIRA RERRATIFICAÇÃO 
 

 
 
 

Rerratifica dispositivo do Edital de 
Abertura das Inscrições do Processo 
Seletivo Simplificado nº 02/2022 do 
Município de Peritiba. 

 
 
 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, 

no uso de suas atribuições legais, e; 
 
 

Considerando o Edital nº 01/2022, de 08 de setembro de 2022, que abre 
inscrições e estabelece normas para realização de Processo Seletivo Simplificado de 
Provas para formação de cadastro de reserva e para provimento de vagas 
temporárias de excepcional interesse público do quadro de pessoal do Município de 
Peritiba; 

 
Considerando o disposto no item 12.1 do Edital nº 01/2022, torna pública a 

Primeira Rerratificação do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, 
conforme segue: 
 
 

Art. 1º O item 04 do Anexo IV (Do Conteúdo Programático Específico) do 
Edital de Abertura das Inscrições do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022 passa 
a vigorar com as seguintes especificações: 
 

“4. SERVENTE DE SERVIÇOS INTERNOS: Técnicas de limpeza, conservação e 
higienização de ambientes e instalações sanitárias. Limpeza de vidros, pisos e escadas e 
outros espaços de circulação e uso público. Materiais e utensílios de limpeza e sua 
utilização. Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação. Instrumentos e materiais 
utilizados na realização de serviços de limpeza e higienização em geral. Cartilha “Dez 
passos para uma alimentação adequada e saudável”, disponível na Biblioteca Virtual em 
Saúde do Ministério da Saúde (https://bvsms.saude.gov.br). Práticas culinárias: noções e 
cuidados no preparo de refeições escolares, café, lanches e congêneres. Cuidados e 
práticas gerais da culinária. Seleção de ingredientes de cardápios. Métodos de preparo e 
cozimento dos alimentos. Preparo do café e padrões de qualidade. Práticas de 
conservação de alimentos e organização de copa e cozinha. Prevenção à intoxicação 
alimentar. Contaminação da água e dos alimentos. Controle de qualidade da água. 
Principais doenças causadas pela intoxicação alimentar. Técnicas de limpeza de 
utensílios da cozinha. Remoção e separação do lixo e detritos, lixo orgânico, reciclagem e 
destinação final do lixo. Noções de segurança e prevenção de acidentes de trabalho e 
incêndio. Equipamentos de proteção individual (EPI). Noções de Primeiros Socorros.” 

 
 
 

https://bvsms.saude.gov.br/


 

 

 
Art. 2º Fica o presente Edital Rerratificatório incorporado, para todos os 

efeitos, ao Edital nº 01/2022 do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022. 
 

Art. 3º As demais cláusulas e disposições do Edital em epígrafe 
permanecem inalteradas. 
 
 
 

Peritiba/SC, em 19 de setembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

PAULO JOSÉ DEITOS 
Prefeito Municipal 


