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RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO 002/2019  

 
 

 A Comissão Especial para o acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado 002/2019, 

designada pela Portaria nº 2.846 de 15 de outubro de 2019, comunica a RETIFICAÇÃO do Edital nos 

itens abaixo relacionados:  

 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2019. 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO, ESTADO DE MINAS GERAIS informa que no que no 
período de 23/10 a 25/10/2019,entre as 09h00min ás 17h00min realizará Processo seletivo Simplificado, para 
provimento temporário de empregos do quadro da Prefeitura Municipal, e estabelece normas que 
regem a seleção dos profissionais para as funções previstas nos Anexos I, das respectivas secretarias 
municipais, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Municipal 2.945 de 18/12/2009 e o 
Decreto Municipal nº6.388 de 16/03/2017. 
 
 
Fica retificado, no ANEXO II,   o Cargo e as Atribuições do cargo de VETERINÁRIO S.I.M, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

 
 
 
 

Médico Veterinário  
S.I.M 

 
 
 
 

Curso Superior em Medicina 
Veterinária com inscrição no 

CRMV ou CPMV 

Inspecionar e fiscalizar os 
estabelecimentos de produtos 
de origem animal e o processo 
de produção e industrialização 
das carnes e derivados,ovos e 
derivados, leite e 
derivados,pescados e mel e 
outros produtos apícolas. 
Realizar o registro sanitário 
dos estabelecimentos de 
produtos de origem animal e 
seus produtos.   
Proceder coletas de amostra de 
água de abastecimento, 
matérias primas,ingredientes e 
produtos para análises fiscais. 
Notificar, emitir auto de 
infração, apreender produtos, 
suspender, interditar ou 
embargar estabelecimentos, 
cassar registro de 
estabelecimento e produtos; 
levantar suspensão ou 
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interdição de estabelecimentos. 
Realizar ações de combate a 
clandestinidade. 
Realizar outros atividades 
relacionadas a inspeção e 
fiscalização sanitária de 
produtos de origem animal 
que, por ventura, forem 
delegadas ao SIM. 
Bancos de dados com sistema 
de guarda de registro, 
atualizado a respeito dos 
estabelecimentos, das 
atividades de inspeção 
permanentemente e periódica, 
previstas no Programa de 
Trabalho de Inspeção e 
Fiscalização. 
Controle dos certificados 
sanitários, GtAs, específicos 
pra cada estabelecimento. 
Controle de auto de infração 
emitidos com ficha cadastral 
aplicadas aos estabelecimentos 
mantidos sob fiscalização. 
Cadastro dos estabelecimento, 
rótulos, projetos, dados de 
abate e produção de cada 
estabelecimento. 
Controlar a qualidade dos 
produtos de origem animal. 
monitorando e inspecionando a 
higiene, industrialização e 
produção no local. 
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