
 

                

   

 

 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL No 023/ 2022 

ERRATA 01 

 

O Município de Fraiburgo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal e a Secretaria de Administração e Planejamento e a Comissão de 

Acompanhamento do Processo Seletivo, nomeada pela Portaria 1.835, tornam pública a Errata 01 ao Edital. 

 

ANEXO I 

 

ONDE SE LÊ: 

 

CÓDIGO 
CARGO/ 
FUNÇÃO 

REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

 
JORNADA 
SEMANAL 

 

VENCIMENTO 
R$  

127 

AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – Mirassol 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de 

residência na área da comunidade em que atuar, desde a 

data da publicação do edital do processo seletivo e 

conclusão do curso de formação inicial, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

136 

AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – Bela Vista 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de 

residência na área da comunidade em que atuar, desde a 

data da publicação do edital do processo seletivo e 

conclusão do curso de formação inicial, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

138 

AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – Faxinal dos 

Domingues 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de 

residência na área da comunidade em que atuar, desde a 

data da publicação do edital do processo seletivo e 

conclusão do curso de formação inicial, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

 

 



 

 

 

 

 

LEIA-SE: 

 

CÓDIGO 
CARGO/ 
FUNÇÃO 

REQUISITOS 
(ESCOLARIDADE/ FORMAÇÃO) 

TTOOTTAALL  
DE 

VAGAS 

 
JORNADA 
SEMANAL 

 

VENCIMENTO 
R$  

 

127 
EXCLUÍDO     

136 

AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – Nações 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de 

residência na área da comunidade em que atuar, desde a 

data da publicação do edital do processo seletivo e 

conclusão do curso de formação inicial, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

138 

AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE – 

Assentamento 

Dandara/Barro Preto 

Diploma de conclusão do Ensino Médio, comprovante de 

residência na área da comunidade em que atuar, desde a 

data da publicação do edital do processo seletivo e 

conclusão do curso de formação inicial, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta) horas. 

1 40h 2.424,00 

 

Permanecem inalterados os demais itens. 

 

 

Município de Fraiburgo/SC, 04 de outubro de 2022. 

 

 

WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

RUI CARLOS BRAUN 
Secretário de Administração 


