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ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE CAMETÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 002/2013/PMC 

 
O Prefeito Municipal de Cametá, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do Edital nº. 
001/2013/PMC, através deste edital, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais 
itens/subitens e anexos do edital nº. 001/2013/PMC. 

 
Onde se lê 

 
7.4. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos de cargos/lotação de cargos de professores, não 
eliminados conforme subitem 7.3 deste Edital, cujo número de vagas ofertados neste edital seja menor que 10(dez) 
vagas, classificados em até 5(cinco) vezes o número de vagas previstas neste Edital para cada cargo/lotação, observada 
a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e todos os empatados na última colocação desta 
convocação. 

Leia-se 

7.4. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos de cargos/lotação de cargos de professores, não 
eliminados conforme subitem 7.3 deste Edital, cujo número de vagas ofertados neste edital seja menor que 10(dez) 
vagas, classificados em até 10(dez) vezes o número de vagas previstas neste Edital para cada cargo/lotação, observada 
a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e todos os empatados na última colocação desta 
convocação. 

Onde se lê 
 

7.5. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos de cargos/lotação de nível superior, não eliminados 
conforme subitem 7.3 deste Edital, cujo número de vagas ofertados neste edital seja maior ou igual a 10(dez) vagas, 
classificados em até 3(três) vezes o número de vagas previstas neste Edital para cada cargo/lotação, observada a 
reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e todos os empatados na última colocação desta 
convocação. 

Leia-se 

7.5. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos de cargos/lotação de cargos de professores, não 
eliminados conforme subitem 7.3 deste Edital, cujo número de vagas ofertados neste edital seja maior ou igual a 10(dez) 
vagas, classificados em até 5(cinco) vezes o número de vagas previstas neste Edital para cada cargo/lotação, 
observada a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e todos os empatados na última colocação 
desta convocação. 

Onde se lê 
 

ANEXO I 
 

CONCURSO PÚBLICO – Edital Nº 001/2013/PMC 
 

TABELA DE CARGOS/LOTAÇÃO 
 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Urbana 

 

Escolaridade 
mínima de nível 
médio de curso 
técnico de nível 

médio em 

02 

 

R$ 887,39 

40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
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Gestão Escolar, 
Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização 

em Gestão 
escolar. 

como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Sede 

 

Escolaridade 
mínima de nível 
médio de curso 
técnico de nível 

médio em 
Gestão Escolar, 
Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização 

em Gestão 
escolar. 

01 

 

 

 

R$ 887,39 

40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Torres 

 

Escolaridade 
mínima de nível 
médio de curso 
técnico de nível 

médio em 
Gestão Escolar, 
Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização 

em Gestão 
escolar. 

01 

 

 

 

R$ 887,39 

40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito 

Curuçambaba 

 

Escolaridade 
mínima de nível 
médio de curso 
técnico de nível 

médio em 
Gestão Escolar, 
Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização 

em Gestão 
escolar. 

02 

 

 

 

R$ 887,39 

40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Janua 

Coeli 

 

Escolaridade 
mínima de nível 
médio de curso 
técnico de nível 

médio em 
Gestão Escolar, 
Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização 

em Gestão 
escolar. 

02 

 

 

 

R$ 887,39 

40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

 

 

 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

 

 

Zona Rural – 
Distrito Porto 

Grande 

 

Escolaridade 
mínima de nível 
médio de curso 
técnico de nível 

médio em 
Gestão Escolar, 
Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização 

em Gestão 
escolar. 

01 

 

 

 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 
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Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito 

Carapajó 

 

Escolaridade 
mínima de nível 
médio de curso 
técnico de nível 

médio em 
Gestão Escolar, 
Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização 

em Gestão 
escolar. 

01 R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Juaba 

 

Escolaridade 
mínima de nível 
médio de curso 
técnico de nível 

médio em 
Gestão Escolar, 
Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização 

em Gestão 
escolar. 

02 

 

 

R$ 887,39 40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Vila do 

Carmo 

 

Escolaridade 
mínima de nível 
médio de curso 
técnico de nível 

médio em 
Gestão Escolar, 
Graduação em 
Gestão escolar, 
Especialização 

em Gestão 
escolar. 

01 

 

 

R$ 887,39 40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

 

Leia-se 

ANEXO I 
 

CONCURSO PÚBLICO – Edital Nº 001/2013/PMC 
 

TABELA DE CARGOS/LOTAÇÃO 
 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Urbana 

 

Escolaridade de 
nível médio de 
curso técnico 
em Gestão 
Escolar ou 
Secretariado 
Escolar. Ou 
Graduação em 
Gestão escolar 
ou 
Especialização 
em Gestão 
Escolar. 

02 

 

 

 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Sede 

 

Escolaridade de 
nível médio de 
curso técnico 
em Gestão 
Escolar ou 
Secretariado 

01 

 

 

 

40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
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Escolar. Ou 
Graduação em 
Gestão escolar 
ou 
Especialização 
em Gestão 
Escolar. 

R$ 887,39 encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 
de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 

por todas as atividades burocráticas das 
escolas. 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Torres 

 

Escolaridade de 
nível médio de 
curso técnico 
em Gestão 
Escolar ou 
Secretariado 
Escolar. Ou 
Graduação em 
Gestão escolar 
ou 
Especialização 
em Gestão 
Escolar. 

01 

 

 

 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito 

Curuçambaba 

 

Escolaridade de 
nível médio de 
curso técnico 
em Gestão 
Escolar ou 
Secretariado 
Escolar. Ou 
Graduação em 
Gestão escolar 
ou 
Especialização 
em Gestão 
Escolar. 

02 

 

 

 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Janua 

Coeli 

 

Escolaridade de 
nível médio de 
curso técnico 
em Gestão 
Escolar ou 
Secretariado 
Escolar. Ou 
Graduação em 
Gestão escolar 
ou 
Especialização 
em Gestão 
Escolar. 

02 

 

 

 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

 

 

 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

 

 

Zona Rural – 
Distrito Porto 

Grande 

 

Escolaridade de 
nível médio de 
curso técnico 
em Gestão 
Escolar ou 
Secretariado 
Escolar. Ou 
Graduação em 
Gestão escolar 
ou 
Especialização 
em Gestão 
Escolar. 

01 

 

 

 

R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito 

Carapajó 

Escolaridade de 
nível médio de 
curso técnico 
em Gestão 

01 R$ 887,39 
40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 
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 Escolar ou 
Secretariado 
Escolar. Ou 
Graduação em 
Gestão escolar 
ou 
Especialização 
em Gestão 
Escolar. 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Juaba 

 

Escolaridade de 
nível médio de 
curso técnico 
em Gestão 
Escolar ou 
Secretariado 
Escolar. Ou 
Graduação em 
Gestão escolar 
ou 
Especialização 
em Gestão 
Escolar. 

02 

 

 

R$ 887,39 

40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

Técnico em 
Gestão 
Escolar 

Zona Rural – 
Distrito Vila do 

Carmo 

 

Escolaridade de 
nível médio de 
curso técnico 
em Gestão 
Escolar ou 
Secretariado 
Escolar. Ou 
Graduação em 
Gestão escolar 
ou 
Especialização 
em Gestão 
Escolar. 

01 

 

 

R$ 887,39 

40h 

Semanais 

Atividades de registro e escriturações das 
secretarias das unidades escolares; zelar pela 

boa ordem e manutenção dos arquivos das 
escolas; acompanhar e controlar a distribuição 

de diários de classe aos professores, bem 
como arquivá-los quando do recolhimento no 
encerramento do ano letivo; zelar pelos livros 

de ponto das escolas; enfim responsabilizar-se 
por todas as atividades burocráticas das 

escolas. 

 
 

Onde se lê 

Geógrafo Território 
Municipal 

Diploma de 
bacharelado em 
Geografia ou 
especialização 
na área. 

01 

 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Desempenhar as atribuições próprias do 
cargo. 

 

Leia-se 

Geógrafo Território 
Municipal 

Diploma de 
bacharelado em 
Geografia, com 
registro no 
CREA. 

01 

 
 

R$ 1.901,55 
30h 

Semanais 

Desempenhar as atribuições próprias do 
cargo. 

 

Onde se lê 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Urbana 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 

04 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
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Naturais, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 
 
 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Sede 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 
 
 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 
 
 
 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Janua 

Coeli 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Porto 

Grande 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
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da Educação. sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito 

Carapajó 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 
 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Vila do 

Carmo 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 

 

Leia-se 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Urbana 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais ou 
Ciências 
Biológicas, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

04 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Sede 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
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plena em 
Ciências 
Naturais ou 
Ciências 
Biológicas, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 
 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito 

Curuçambaba 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais ou 
Ciências 
Biológicas, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Janua 

Coeli 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais ou 
Ciências 
Biológicas, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Porto 

Grande 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais ou 
Ciências 
Biológicas, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito 

Carapajó 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais ou 
Ciências 
Biológicas, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 

01 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
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pelo Ministério 
da Educação. 

comunidade onde está inserida. 
 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Juaba 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais ou 
Ciências 
Biológicas, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

03 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 

Professor de 
Licenciado 
Pleno em 
Ciências 
Naturais 

Zona Rural 
Distrito Vila do 

Carmo 

Diploma de 
conclusão de 
curso de 
graduação de 
licenciatura 
plena em 
Ciências 
Naturais ou 
Ciências 
Biológicas, 
fornecido por 
instituição de 
ensino 
superior 
reconhecida 
pelo Ministério 
da Educação. 

02 R$ 1.894,50 
30h 

Semanais 

Ministrar aulas; cumprir com a hora-atividade 
conforme a proposta politico-pedagógica das 
escolas, cumprir com as tarefas extra-classes 
integrantes da hora-atividade, como 
organização de diário de classe, elaboração e 
correção de provas, produção de material 
didático; exercer as demais funções de 
magistério conforme a legislação vigente, 
quando para estas designado ou nomeado; 
manter boa articulação entre docência e 
suporte pedagógico; manter boa articulação 
com toda comunidade escolar, discente e 
docente, enfim praticar os atos que visem a 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem 
sempre considerando a inserção da escola a 
comunidade onde está inserida. 

 
 

Cametá-PA, 23 de dezembro de 2013 
 
 

Iracy de Freitas Nunes 
Prefeito Municipal de Cametá 

 
 


