Errata nº 01

O Presidente da Câmara Municipal de Ouro Branco, Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, torna público a retificação Anexo I, página 12, item 1,
do Edital do Concurso Público nº 01/2011 da Câmara Municipal de Ouro Branco, conforme a seguir:

Art 1º - Onde está escrito no Anexo I, página 12, item1, nas Atribuições do cargo de Assistente
Administrativo do Legislativo:
Instruir os Processos de Projetos de Leis, Resoluções e Decretos; Controlar o Processo Legislativo, registrando as
etapas e os prazos; Fazer registrar em livro próprio as resoluções, decretos e as leis; Fazer organizar e manter o
arquivo do serviço legislativo; Organizar e fazer publicar a pauta de reuniões; Organizar para discussões os
requerimentos, moções, indicações, projetos de leis, decretos e resoluções; Manter atualizados os índices das leis,
decretos e resoluções, por número e por assunto; Distribuir tarefas entre o pessoal do serviço Legislativo, conforme
determina a gerência do legislativo; Assistir às Comissões Permanentes e Especiais; Assistir à Procuradoria Geral e às
Assistências Jurídicas quanto a assuntos de interesse da área Legislativa; Assistir à Mesa Diretora durante as
reuniões; Fazer publicar leis, decretos, resoluções, pautas e outras publicações do Processo Legislativo; Outras tarefas
correlatas.

Leia-se, conforme Lei 1839/2011:

Receber, classificar, conferir, protocolar, localizar, expedir e/ou arquivar expedientes e outros documentos; redigir
correspondências simples e executar serviços gerais e de digitação, controlar o material de consumo e/ou permanente
existente no setor, realizar operação básica de micro-computador e periféricos. Executar tarefas diversas para
atendimento na área específica do cargo, destinadas ao desenvolvimento, à operacionalização e a gestão de
programas e serviços da Câmara, a saber: tarefas administrativas nas áreas de pessoal, contabilidade, materiais,
almoxarifado, arquivo, dentre outras. Exercer, sob supervisão direta, atividade qualificada de relativa complexidade e
responsabilidade, de apoio administrativo, entre outras tarefas correlatas.

Art. 2º - Continuam em vigor todos os demais termos e condições do Edital do Concurso Público n.º
001/2011 que não tenham sido expressamente alterados pela presente Errata.

Ouro Branco, 26 de Setembro de 2011.

Alexandre de Oliveira Alves
Presidente da Câmara

