
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE RAUL SOARES/MG 
ERRATA Nº 02 – CONCURSO PÚBLICO 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Raul Soares, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, torna 

pública a Errata nº 02 do Edital nº 001/2018, conforme a seguir: 

 
Art. 1º - Retifica-se o Anexo III, excluindo as vagas: 02 – Agente de Comunicação, 06 – Motorista CNH “B, C, D ou 
E” e 01 (uma) vaga para o cargo 01 – Agente Administrativo. 
 
Art. 2º - Retifica-se o valor do vencimento para a vaga 01 – Agente Administrativo, que passa a ser R$1.400,00 (um 
mil e quatrocentos reais), bem como a escolaridade para segundo grau completo e conhecimentos básicos em 
informática. 
 
Art. 3º - Acrescenta-se no Anexo I as atribuições para a vaga 01 – Agente Administrativo, que passa a ter a 
seguinte redação: 
 
Auxiliar nos assuntos relacionados com a divulgação dos assuntos da Casa; cuidar da imagem e da promoção 
do Poder Legislativo frente aos diversos segmentos da sociedade; divulgar os trabalhos que se realizam no 
âmbito do Poder Legislativo, por meio de diversos instrumentos de comunicação social, promovendo o 
conhecimento e o reconhecimento da instituição, interna e externamente; fornecer apoio logístico a eventos 
promovidos pela Câmara Municipal ou em que ela participe e promover, na área de sua competência, novas 
formas de inserção da Câmara Municipal na sociedade. Elaborar “releases” para divulgação na imprensa local, 
regional e nacional; fotografar, filmar e gravar os eventos em que o Presidente da Câmara ou os Vereadores 
participem; noticiar os atos e fatos do Presidente, dos Vereadores e da Câmara Municipal nos órgãos de 
comunicação do Município; acompanhar todos os assuntos de interesse da Câmara e do Município nos meios 
de comunicação; selecionar e resumir os artigos e notícias de interesse da Câmara, para fins de divulgação e 
informação; coletar notícias correspondentes à Câmara Municipal, ao Presidente da Câmara e dos Vereadores 
para ordená-las em arquivo próprio; orientar o Presidente da Câmara, Vereadores e demais servidores da 
Câmara sobre normas protocolares e cerimoniais, recepcionar convidados, manter relação atualizada de 
autoridades federais, estaduais, municipais e outras, organizando e promovendo as solenidades e eventos 
diversos, inclusive o registro de presença de autoridades e empresários quando de visita dos mesmos ao 
Município e à Câmara; elaborar o noticiário da Câmara Municipal; planejar campanhas de divulgação 
administrativa, bem como a preparação de informativos e comunicados para o público interno da Câmara 
Municipal; preparar os atos e documentos para publicação oficial; fornecer informações e manter contatos com 
clientes externos; organizar e coordenar as entrevistas coletivas ou exclusivas do Presidente, Vereadores e, 
ser for o caso, outras autoridades do Município; executar outras atividades correlatas. Realizar trabalhos e 
entrega de documentos, operação de equipamentos, realizar trabalhos auxiliares de ofícios gráficos, executar 
o apoio técnico em nível de 2° grau nas diversas unidades da Câmara Municipal, sob coordenação e supervisão 
do Diretor Geral, realizar trabalhos de protocolo, seleção, classificação, registro e arquivamento de documentos 
administrativos em geral, prestar informações de rotina; efetuar o controle de estoque, dentre outras atribuições 

atinentes ao cargo; Suporte geral à Mesa Diretora e aos Vereadores. 
 
Art. 4º - Continuam em vigor os demais itens do Edital que não tenham sido alterados por esta Errata. 
 

 

Raul Soares, 30 de outubro de 2018 

 

Claudeci Alves Costa 

Presidente da Câmara Municipal de Raul Soares/MG 

 


