
 
TABELA DE CARGOS 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

 
Total de vagas 

(Área de atuação 
- zona urbana e 

zona rural) 

Vencimento 
Base 

 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de Serviços 
Gerais 
 

Ensino Fundamental 
Incompleto: equivalente a 4ª 
série do Ensino Fundamental 

230 R$ 789,70 
40 horas 
(semanal) 

Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral nas edificações da 
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás e em outros relacionados a manter 
as condições de higiene e conservação das mesmas; atender o público em 
geral; efetuar serviços de jardinagem para fins de embelezamento; preparar 
refeições e servi-las, cuidando a limpeza do local do trabalho e dos utensílios 
utilizados, garantindo um bom padrão de higiene no desempenho de suas 
tarefas; executar outras atividades correlatas à função. 

Agente de Serviços de 
Artífice de Manutenção 
 

Ensino Fundamental 
Incompleto: equivalente a 4ª 
série do Ensino Fundamental 

3 R$ 789,70 
40 horas 
(semanal) 

Executar tarefas necessárias às atividades de reformas, manutenção e 
conservação de prédios de instalações, de máquinas, de motores, de 
aparelhos e de equipamentos, bem como em serviços gráficos; promover a 
limpeza geral de telhados, substituição e fixação de telhas; fazer reparos em 
pontos de umidade em lajes; efetuar consertos em alvenarias danificadas; 
fazer vergas ou vigas e executar sistemas de amarração nas alvenarias; fazer 
reparos e paredes de argamassa; colocar peças de lambril; efetuar a pintura 
geral em paredes e forros; executar pequenos serviços de alvenaria e 
rebocos; colocar azulejos e ladrilhos, instalar, inspecionar e reparar 
instalações elétricas; efetuar reapertos, limpeza e medição dos barramentos e 
verificação dos disjuntores; manter o quadro geral e circuitos de uma 
instalação elétrica predial; efetuar manutenção dos sistemas de gerador, luz e 
emergência e pára-raios; operar com equipamentos de som, tendo de 
planejar, instalar e retirar alto-falantes e microfones; efetuar a manutenção em 
aparelhos de ar-condicionado individuais; executar as manobras da rotina 
diária dos programas de manutenção; fazer a montagem e desmontagem de 
painéis, divisórias; preparar e assentar assoalhos e madeiramento para tetos; 
preparar e montar portas e janelas; colocar vidros; fazer reparos em diferentes 
objetos de madeira; efetuar o reaperto de sistemas de fixação em esquadrias, 
dobradiças e fechaduras; substituir jogos de ferragem ; substituir molas e 
portas; construir e montar andaimes; operar com máquinas de carpintaria e 
manejar instrumentos e equipamentos de marcenaria; restaurar móveis e 
objetos de madeira e assemelhados, de acordo com as instruções; fazer 
revestimentos de madeira de lei ou folhados; fazer instalações de 
encanamentos em geral, de aparelhos sanitários, de caixas de descargas; 
testar e consertar a rede hidráulica, incluindo canalizações, válvulas e 
registros, limpar e desobstruir ralos, tubulações, caixas de inspeção etc.; 
reparar vazamentos das tubulações da casa de bombas; substituir e eliminar 
vazamentos de aparelhos sanitários, trabalhar em tubulações de PVC cobre e 
galvanizados; executar trabalhos simples de verificação e reparo de peças 
metálicas; cortar, perfurar, esmerilhar peças de metal em geral; desmontar, 
montar e lubrificar ferramentas; executar consertos em fechaduras, chaves, 
grades, portões, esquadrias, persianas, móveis metálicos e armações  de 
ferro em geral; substituir peças metálicas; executar tarefas de cortador, tendo 
de manejar equipamentos de corte, manuais ou eletromecânicos, para o 
reparo ou acabamento de papéis, livros e outros impressos no tamanho 
desejado; organizar pedidos de material; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 



responsabilizar-se pelo material utilizado e pela conservação, limpeza e 
funcionamento da maquinaria e do equipamento de trabalho, efetuando 
substituição de peças e pequenos reparos; executar outras atividades 
correlatas à função. 

Agente de Serviços de 
Segurança Patrimonial 

Ensino Fundamental 
Incompleto: equivalente a 4ª 
série do Ensino Fundamental 

98 R$ 789,70 
40 horas 
(semanal) 

Promover a inspeção das dependências do prédio ou área que estiver 
protegendo, verificando as condições de equipamentos e bens; manter 
vigilância sobre acessos e estacionamentos dos prédios ocupados por órgãos 
ou entidades públicas; controlar entrada e saída de pessoas, veículos e bens 
do prédio onde estiver prestando seus serviços; investigar as anormalidades 
observadas no seu período de trabalho e solicitar ou tomar as devidas 
providências; providenciar, imediatamente, em caso de sinistros, desvios, 
roubos ou invasões e, no sentido de evitar maiores consequências, a 
comunicação com órgãos ou autoridades competentes; observar as ordens e 
as normas de serviço definidas por seu superior imediato: comunicar, 
imediatamente, ao seu superior imediato a ocorrência ou fato que lhe cause 
estranheza; atuar em postos de serviço instalados nas entradas, portarias e 
vias de acesso, com a missão de garantir a propriedade, instalações, pessoas, 
dependências e o que for incluído nos planos de segurança ou instruções 
reguladoras sobre a execução do serviço; observar o que ocorre e existe em 
seu período de vigilância, interna e externa, em especial portas, cadeados, 
escadas, pessoas estranhas ao serviço ou mesmo funcionário fora de seu 
horário de trabalho; verificar, previamente, a possibilidade de fornecer 
informações solicitadas pelo seu superior imediato, principalmente as relativas 
aos serviços, a documentos e às pessoas da unidade que estiver sob sua 
vigilância; executar outras tarefas correlatas ou decorrentes.   

Agente de Serviços 
Funerários 

Ensino Fundamental 
Incompleto: equivalente a 4ª 
série do Ensino Fundamental 

02 R$ 789,70 
40 horas 
(semanal) 

executar tarefas necessárias às atividades de sepultamento, exumação e 
localização de sepulturas; preparar sepulturas, abrindo covas e moldando 
lajes para tampá-las bem como auxiliar na confecção de cameiros e gavetas, 
entre outras; abrir sepulturas com instrumentos e técnicas adequados a fim de 
evitar danos aos mesmos; sepultar e exumar cadáveres, auxiliar no transporte 
de caixões, desenterrar restos humanos e guardar ossadas, sob supervisão e 
autorização de autoridade competente; abrir e fechar os portões do cemitério, 
bem como controlar o horário de visitas; limpar, capinar e pintar o cemitério; 
participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes e similares, executar 
outras tarefas correlatas ou decorrentes. 

Agente de Serviços 
Urbanos 

Ensino Fundamental 
Incompleto: equivalente a 4ª 
série do Ensino Fundamental 

30 R$ 789,70 
40 horas 
(semanal) 

Varrer ruas, praças, parques e jardins do Município, utilizando vassouras, 
ancinhos, e outros instrumentos similares para manter os referidos locais em 
condições de higiene e trânsito; recolher o lixo, acondicionando em latões, 
sacos plásticos, cestos, carrinhos e tração manual e outros depósitos 
adequados; recolher o lixo, acondicionando detritos e depositando-os de 
acordo com as determinações definidas; percorrer os logradouros, seguindo 
roteiros preestabelecidos para coletar o lixo; raspar meios-fios; fazer abertura 
e limpeza de valas, galerias, esgotos, caixas de areia, poços e tanques; fazer 
a manutenção de estradas vicinais, utilizando foices e enxadas; apreender os 
semoventes que estiverem soltos nas ruas e removê-los para o espaço 
destinado a este fim; auxiliar nos serviços de jardinagem; auxiliar na 
execução, sob supervisão imediata, de medição direta para serviços de 
topografia; auxiliar o operador de máquinas leves ou pesadas na condução e 
manobra da máquina, fazendo-lhe sinais e outras indicações pertinentes bem 
como remover obstáculos físicos existentes ao longo dos trabalhos de 
escavação, terraplanagem, nivelamento de solo e pavimentação, utilizando 
pás, picaretas e outras ferramentas manuais, a fim de desobstruir a área e 
possibilitar a execução do serviço; espalhar, com o auxilio de ferramentas 
manuais, cascalho, areia e outros materiais para conservar ou consertar o 
pavimento de ruas e rodovias; zelar pela conservação dos utensílios e 
equipamentos utilizados nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e 
mantendo-os limpos; auxiliar na execução de serviços de pavimentação; 
executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 



 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

Total de vagas 
(Área de atuação 
- zona urbana e 

zona rural) 

 
Vencimento 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades Cargo/Lotação 

Agente de Serviços 
Condutor de Veículos 
Leves 

Ensino Fundamental Completo: 
equivalente a 8ª série do Ensino 
Fundamental; Carteira de 
Habilitação de Veículos 
Categoria "B" e comprovação de 
experiência mínima de 500 
horas em condução de veículos 

17 
 

R$ 900,00 
40 horas 
(semanal) 

Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e 
cargas, praticando direção defensiva; Conduzir com atenção e urbanidade; 
apresentar-se corretamente trajado e identificado; colaborar com a 
fiscalização dos órgãos incumbidos de fiscalizar o transporte; prestar 
informações necessárias aos usuários; dirigir o veiculo de modo a não 
prejudicar a segurança e o conforto dos usuários; manter velocidade 
compatível com o estado das vias, respeitando os limites legais; evitar freadas 
bruscas e outras situações propícias a acidentes; não movimentar o veículo 
sem que estejam fechadas as portas e saídas de emergência; não fumar 
quando na direção; não ingerir bebidas alcoólicas em serviço, nos intervalos 
da jornada ou antes de assumir a direção;  recolher o veiculo à garagem, 
quanto ocorrerem indícios de defeito mecânico que possa pôr em risco a 
segurança dos usuários; diligenciar a obtenção de transporte para os 
usuários, em caso de avaria e interrupção da viagem; prestar socorro aos 
usuários feridos em caso de acidentes; respeitar os horários programados; 
dirigir com cautela, em especial à noite e em dias de chuva ou de pouca 
visibilidade; atender os sinais de parada aos pontos estabelecidos; não 
abastecer o veículo, quando com passageiros; recusar o transporte de 
animais; , plantas de médio  e grande portes, material inflamável ou corrosivo 
e outros materiais que possam comprometer a segurança e o conforto dos 
usuários; providenciar a imediata limpeza do veículo, quando necessário; 
respeitar as normas disciplinares da empresa e determinações de fiscalização; 
dirigir e conservar automóveis e ônbus urbano além de outros veículos 
destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher os veículos à 
garagem ou local destinado quando concluída a jornada, comunicando 
qualquer defeito detectado; manter os veículos em perfeitas condições de uso; 
fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for 
entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de 
carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água 
e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, 
sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação 
quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, 
bem como a calibração dos pneus; auxiliar Portadores de Necessidades 
Especiais (PNEs), idosos e pessoas doentes no embarque e desembarque do 
veículo; acomodar cadeiras de rodas, muletas e outros instrumentos de apoio 
à locomoção; proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, 
tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; 
auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os 
passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de 
habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas correlatas ou 
decorrentes.   

Agente de Serviços de 
Monitoria Social 

Ensino Fundamental Completo: 
equivalente a 8ª série do Ensino 
Fundamental; Curso Básico de 
Informática. 

5 R$ 900,00 
40 horas 
(semanal) 

Executar atividades internas e externas à instituição, diurnas e noturnas; 
abordar usuários potenciais na rua e convidá-los para acolhida na instituição 
assistencial; acompanhar os usuários no encaminhamento aos recursos da 
rede de atendimento, sempre que necessário; recepcionar, acolher e orientar 
os usuários quanto ao funcionamento das instituições de assistência social do 
Município; verificar, identificar e guardar os pertences dos usuários; 
acompanhar, observar e ajudar, quando necessário, os usuários nas tarefas 
nas dependências das instituições de assistência (dormitório, refeitório, 
banheiro – dar banho se preciso); organizar filas e distribuir fichas para 



fornecimento do material e alimentos aos usuários; organizar material a ser 
utilizado diariamente; inspecionar quartos, banheiros e outras dependências 
utilizadas pelos usuários; registrar diariamente o trabalho executado e 
ocorrências internas durante o plantão; mediar situações de conflito internas, 
em conjunto com a equipe; participar da organização de cadastros e 
solicitações de materiais; assistir a desabrigados, orientando-os quanto à 
higiene, lazer, vestuário, alimentação e repouso; realizar trabalhos de ordem 
administrativa; participar administrativamente de reuniões sócio-educativas; 
auxiliar na realização de eventos municipais no âmbito social; preencher 
formulários pertinentes às atribuições; auxiliar no transporte de pessoas 
portadoras de necessidades especiais; executar atividades de apoio como 
preparo da cama, recebimento, conferência e arranjo da roupa vinda da 
lavanderia; executar serviços de limpeza e conservação em abrigos de 
crianças e adolescentes, idosos e PNE; atender crianças de 0 a 12 anos nos 
programas de acolhimento; participar de oficinas sócio-educativas com 
crianças em situação de rua e encaminhá-las para os programas sociais; atuar 
com desabrigados em atividades de lazer e recreação, como brincadeiras, 
jogos e passeios; trabalhar em oficinas de informática, música, artesanato, 
reciclagem de papel, crochê, tricô, bordado, pinturas, culinária, costura, 
manicura, pedicura, cabeleireiro; executar outras correlatas ou decorrentes.   

Agente de Serviços de 
Culinária 

Ensino Fundamental Completo: 
equivalente a 8ª série do Ensino 
Fundamental; comprovação de 
experiência mínima de 300 
horas. 

30 R$ 900,00 
40 horas 
(semanal) 

Preparar e encaminhar solicitações de gêneros para preparação de refeições; 
informar sobre falta e sobra de gêneros; receber e inspecionar os gêneros 
entregues na cozinha, providenciando sua guarda e conservação; responder 
pelas refeições despachadas para o serviço diário da cozinha, esmerando-se 
para que o seu preparo seja feito o mais higiênico e escrupulosamente 
possível; zelar pela conservação, limpeza e asseio de todas as dependências 
da cozinha, bem como dos utensílios; usar a indumentária apropriada aos 
serviços culinários, mantendo-a sempre limpa e asseada; executar as 
operações de limpeza da cozinha e demais utensílios; supervisionar e auxiliar 
a distribuição das refeições; fiscalizar o pessoal da cozinha e orientar o 
cumprimento das etapas do serviço no horário previsto; solicitar providências 
para o preparo ou substituição dos equipamentos e utensílios; executar outras 
atividades correlatas ou decorrentes.  

Agente de Serviços de 
Alvenaria 

Ensino Fundamental Completo: 
equivalente a 8ª série do Ensino 
Fundamental; Curso Básico de 
alvenaria ou comprovação de 
experiência mínima de 500 
horas em serviços de alvenaria. 

4 R$ 1.435,56 
40 horas 
(semanal) 

Trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir e reparar 
alicerces, paredes, muros, pisos e similares; preparar ou orientar a preparação 
de argamassa; fazer reboco; preparar e aplicar caiações; fazer blocos de 
cimento; construir formas e armações de para concreto; colocar telhas, 
azulejos e ladrilhos; armar andaimes; assentar e recolocar aparelhos 
sanitários, tijolos, telhas e outros, trabalhar com qualquer tipo de massa à 
base de cal, cimento e outros materiais de construção; responsabilizar-se pelo 
material utilizado; calcular orçamentos e organizar pedidos de material; zelar 
pelo bom uso das ferramentas, pela qualidade dos materiais e pela segurança 
no trabalho; executar outras atividades correlatas ou decorrentes.  

Agente de Serviços 
Condutor de Veículos 
Pesados 

Ensino Fundamental Completo: 
equivalente a 8ª série do ensino 
fundamental; Carteira de 
Habilitação de Condutor de 
Veículos Categoria “D” e 
experiência mínima de 500 
horas em serviços de condução 
de veículos. 

8 R$ 1.435,56 
40 horas 
(semanal) 

Conduzir veículos automotores pesados, destinados ao transporte de 
passageiros e cargas, praticando direção defensiva; recolher os veículos à 
garagem ou local destinado quando concluída a jornada, comunicando 
qualquer defeito detectado; manter os veículos em perfeitas condições de uso; 
fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for 
entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de 
carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água 
e óleo; verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, 
sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a lubrificação 
quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, 
bem como a calibração dos pneus; auxiliar Portadores de Necessidades 
Especiais (PNEs), idosos e pessoas doentes no embarque e desembarque do 
veículo; acomodar cadeiras de rodas, muletas e outros instrumentos de apoio 
à locomoção; proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, 
tipo de carga, seu destino, quilometragem, horários de saída e chegada; 



auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os 
passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de 
habilitação profissional e do veículo; executar outras tarefas correlatas ou 
decorrentes.   

Agente de Serviços 
Elétricos 

Ensino Fundamental Completo: 
equivalente a 8ª série do Ensino 
Fundamental; Curso Básico de 
elétrica ou comprovação de 
experiência mínima de 500 
horas em serviços de elétricos. 

1 R$ 1.435,56 
40 horas 
(semanal) 

Executar manutenção de redes, regulagem, reforma, substituição, instalações, 
sistemas e componentes elétricos de máquinas e equipamentos, visando a 
seu perfeito funcionamento; colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de 
fusíveis, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas manuais comuns e 
especiais e materiais e elementos de fixação, para estruturar a parte geral da 
instalação elétrica; executar o corte, dobradura e instalação de condutos e 
enfiação ou instalar diretamente os cabos elétricos, utilizando equipamentos 
de cortar e dobrar tubos, puxadores de aço, grampos e dispositivos de 
fixação, para dar prosseguimento a montagem; ligar fios à fonte fornecedora 
de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e material isolante, para 
completar a tarefa de instalação; testar a instalação, fazendo-a funcionar em 
situações reais repetidas vezes, para comprovar a exatidão do trabalho 
executado; testar circuitos da instalação, utilizando aparelhos de comparação 
e verificação, elétricos e eletrônicos, para detectar partes ou peças 
defeituosas; substituir ou reparar fios ou unidades danificadas, utilizando 
ferramentas manuais comuns e especiais, materiais isolantes e soldas, para 
devolver à instalação elétrica condições normais de funcionamento; zelar 
pelas normas de segurança e qualidade do material utilizado; executar outras 
atividades correlatas ou decorrentes.   

 
 
 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

Total de vagas 
(Área de 

atuação - zona 
urbana e zona 

rural) 

 
Venciment

o Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de Serviços de 
Informática 

Ensino Médio Completo. 
Informática básica, com operação 
de computador e aplicativos de 
edição de texto, planilha 
eletrônica e banco de dados. 

3 R$ 977,04 
40 horas 
(semanal) 

 
Efetuar vistorias de sistemas em funcionamento, prevenir com revisões 
periódicas nas máquinas; alertar os usuários quanto à implantação 
sistemas;acompanhar a elaboração e os testes dos programas necessários à 
implantação de sistemas; manter-se quanto as tecnologias; verificar e orientar  a 
viabilidade econômica  e exequibilidade da automação; prestar suporte técnico 
às áreas usuárias, avaliando o apoio operacional para maior racionalização e 
economia na operação; participar da manutenção dos sistemas básicos; 
participar na elaboração e atualização do plano de informática; planejar, 
configurar  o desempenho dos produtos e serviços de rede, dos sistemas 
operacionais e respectivas ferramentas e dos recursos de hardware, propondo e 
implementando soluções; dimensionar necessidades de recursos de hardware e 
software básicos, assessorando as unidades da Prefeitura na definição de 
metas e planos de  instalação; participar das atividades administrativas, de 
controle e de apoio referentes a sua área de atuação; participar das atividades 
de treinamentos e aperfeiçoamento de  pessoal auxiliar, a fim de contribuir para 
o desenvolvimento qualitativo das atividades de automação;operar 
microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar 
e obter dados e informações executar; atender sempre que solicitado para dar 
suporte em equipamentos;executar outras atividades correlatas decorrentes. 
 



Agente de Serviços 
Administrativos 

Ensino Médio Completo. Curso de 
Informática Básica 

166 R$ 977,04 
40 horas 
(semanal) 

Executar trabalhos relacionados com a organização e atualização dos arquivos 
e fichários; redigir instruções, ordens de serviço, minutas de cartas, ofícios, 
memorandos e atos administrativos sobre assuntos da administração pública; 
minutar contratos em geral; auxiliar na aquisição e suprimento de material 
permanente e de consumo; fazer anotações nas fichas, nos livros e nos 
exemplares de ocorrências verificadas nos registros em geral; colaborar na 
redação de relatórios anuais ou parciais atendendo a exigências ou normas da 
administração pública; expedir atestados, lavrar termos de posse, apostilas, 
certidões e termos de ocorrência em geral; secretariar autoridades de hierarquia 
superior, digitando e redigindo expedientes relacionados às suas atividades; 
providenciar os serviços de reprografia e multiplicação de documentos; sugerir 
métodos e processo de trabalho para simplificação, recebimento, classificação 
registro, guarda, codificação, tramitação e conservação de documentos; 
colaborar nos estudos e elaboração de anteprojetos de leis e decretos; participar 
na elaboração de projetos ou planos de organização dos serviços, inclusive para 
a aplicação de processamento eletrônico; estudar e propor normas para 
administração de material; manter atualizado o cadastro de contribuintes do 
município; zelar pelo cumprimento do códigos municipais e legislação 
complementar; operar aparelhos de processamento de dados; conferir relatórios 
de controle da receita; executar outras tarefas correlatas ou decorrentes.   

Agente de Serviços de 
Consultório 
Odontológico 

Ensino Médio Completo. Curso de 
Informática Básica. Registro no 
Conselho de Classe. 

9 R$ 977,04 
40 horas 
(semanal) 

Orientar os pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar 
fichas clínicas; manter em ordem arquivo e fichário; revelar e montar 
radiografias intra-orais; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar no 
atendimento ao paciente; instrumentar o Odontólogo junto à cadeia operatória; 
promover isolamento do campo operatório; manipular materiais de uso 
odontológico; confeccionar modelos em gesso; aplicar métodos preventivos para 
controle da cárie dental; proceder à conservação e à manutenção do 
equipamento odontológico; executar outras atividades correlatas ou decorrentes.  

Agente de Serviços de 
Biblioteca Escolar 

Ensino Médio Completo. Curso de 
Informática Básica 

16 R$ 977,04 
40 horas 
(semanal) 

Atender os leitores, orientando-os no manuseio dos fichários e localização de 
livros e aplicações, para auxiliá-los em suas consultas; efetuar o registro dos 
livros retirados por empréstimos, anotando seus títulos, autores, códigos de 
referência, identidade do usuário, data prevista para a entrega e outros dados 
de importância, para garantir a futura devolução dos mesmos e obter dados 
para levantamento estatístico; controlar a entrada de livros devolvidos, 
registrando a data de devolução dos mesmos e/ou calculando a soma a ser 
cobrada para as entregas em atraso, para manter o acervo bibliográfico; enviar 
lembretes referentes a livros cuja data de devolução esteja vencida, 
preenchendo formulários apropriados, remetendo-os a seus usuários; repor nas 
estantes, os livros utilizados pelos usuários, posicionando-os nas prateleiras de 
acordo com o sistema de classificação adotado na biblioteca; manter 
atualizados os fichários catalográficos de biblioteca, completando-os e 
ordenando suas fichas de consulta; preparar e aplicar fichas e etiquetas em 
geral; orientar e controlar o uso da videoteca e da sala de vídeo da escola; 
orientar o uso da sala de informática e colaborar com os alunos no acesso aos 
programas disponíveis na escola; promover a gravação de vídeos educativos; 
organizar com os professores da escola onde estiver lotado programas de 
leitura e atividades de promoção cultural para os alunos dos diferentes ciclos; 
em colaborar em programas e projetos que promovam a formação de gosto pela 
leitura e apoiem o desenvolvimento de atividades curriculares; participar de 
reuniões pedagógicas da escola para promover ações integradas com o projeto 
político-pedagógico; participar de grupos de estudo sobre a função e a melhoria 
das bibliotecas escolares; executar outras atividades correlatas ou decorrentes.   

Agente de Serviços 
Sociais 

Ensino Médio Completo. Curso de 
Informática Básica 

2 
 
 

R$ 977,04 
40 horas 
(semanal) 

Participar da territorialização e mapeamento da área de atuação, identificando 
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao 
trabalho, e da atualização contínua dessas informações; realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando 
atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; promover 
a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle 



social; identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar 
ações intersetoriais; participar das atividades de educação permanente; orientar 
as famílias sobre as atividades de estimulação a partir do diagnóstico realizado 
através de programas assistenciais; controlar a qualidade das ações educativas 
realizadas pelas próprias famílias junto às crianças; planejar seu cronograma de 
visitas às famílias; adequar sua vestimenta para efetuar seu trabalho; ter senso 
crítico para examinar suas próprias dificuldades e aceitar as sugestões dos 
demais; perceber, apreciar e respeitar a cultura e os valores da família; executar 
outras tarefas correlatas ou decorrentes.   

 
 

CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

Total de vagas 
(Área de 

atuação - zona 
urbana e zona 

rural) 

 
Venciment

o Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de Serviços 
Técnicos em Análises 
Clínicas 

Curso Técnico ou Tecnólogo em 
Análise Clínica; Registro no 
Conselho de Classe se houver; 
 

5 
R$ 

1.106,03 
40 horas 
(semanal) 

Realizar coletas de material para exames laboratoriais diversos, observando as 
requisições médicas e utilização de materiais e instrumentais adequados; 
proceder a execução e análise de exames laboratoriais de natureza simples, tais 
como laminas e cortes histológicos, semeadura e isolamento de germes; 
executar analise de exames laboratoriais, tratando as amostras através da 
utilização de aparelhos, reagentes e outros que vem em auxilio da obtenção de 
diagnósticos clínicos; prestar auxilio em analises de amostras de escarro, urina, 
sangue e secreções, entre outras; proceder ao registro e arquivar copias e 
resultados de exames; observar técnicas especificas para preparo de material e 
instrumental para esterilização, além da desinfecção de ambientes e 
equipamentos usados em laboratório; controlar a entrada, saída e estoque de 
materiais em seu local de trabalho; elaborar, rotineiramente, relatório do trabalho 
realizado em seu setor, registrando dados relativos a quantidade de exames 
realizados, seus resultados, e da qualidade do material recebido; usar 
equipamentos de proteção individual, providenciando a substituição sempre que 
houver algum dano; zelar por sua segurança e de terceiros, bem como pela 
preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de 
trabalho; respeitar o código de ética profissional,participar efetivamente da 
política de saúde do município, através dos programas implantados pela 
Secretaria Municipal de Saúde; realizar teste e proceder a sua leitura, para 
subsidio de diagnósticos;  executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 

Agente de Serviços 
Técnicos em 
Enfermagem 

Curso Técnico em Enfermagem; 
Registro no Conselho de Classe. 

48 
R$ 

1.106,03 
40 horas 
semanal 

Participar no planejamento, programação, orientação e supervisão das 
atividades de assistência à enfermagem; a prestação de cuidados diretos de 
enfermagem à pacientes em estado grave;. Na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na 
prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e 
controle sistemático de danos físicos que possam ser causados à pacientes 
durante assistência de saúde; na execução dos programas e nas atividades de 
assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente 
daqueles prioritários e de alto risco e programas de higiene e segurança do 
trabalho e de prevenção de acidentes e doenças profissionais e do trabalho; 
integrar a equipe de saúde; anotar no prontuário do paciente as atividades da 
assistência a enfermagem para fins estatísticos; aferir e controlar sinais vitais, 
utilizando materiais e equipamentos adequados; preparar clientes para 
consultas, exames e outros procedimentos, facilitando a sua realização; 
executar curativos, seguindo prescrições medicas e/ou de enfermagem; auxiliar 



no preparo do material e instrumental para esterilização e na desinfecção de 
ambientes e equipamentos; administrar medicamentos por via oral e/ou 
parenteral, prestando informações ao clientes sobre possíveis reações, além de 
aplicar vacinas e fazer os devidos registros em formulários apropriados; realizar 
visita domiciliar, elaborando relatórios pertinentes; observar os cuidados 
universais em proteção individual; cumprir o código de ética da profissão. Zelar 
pro sua segurança e de terceiros, bem como pela preservação e manutenção de 
materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho;executar outras tarefas 
correlatas ou decorrentes. 
 

Agente de Serviços 
Técnicos em Obras 
Públicas 

Curso Técnico em Edificações ou 
Construção Civil; Curso de 
AutoCAD; Registro no Conselho 
de Classe. 

2 
R$ 

1.106,03 
40 horas 
semanal 

verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanista concernente à 
obras públicas e particulares; verificar imóveis recém construídos ou reformados 
inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de 
conservação das paredes, telhados, portas e janelas a fim de opinar nos 
processos de concessão de “habita-se”; verificar o licenciamento de construção 
ou reconstrução, embargando as que não estiverem providas de competente 
autorização ou que estejam e desacordo com o autorizado; embargar 
construções clandestinas, irregulares e lícitas; verificar o depósito na via pública, 
de resíduos de fábricas e oficinas, restos de material de construção, entulhos 
provenientes de reformas e demolições, resíduos de casas comerciais, bem 
como terra, folhas e galhos dos jardins e quintais particulares, objetivando a 
desobstrução da via pública; verificar a licenças de ambulantes e impedir o 
exercício desse tipo de comercio, pessoas que não possuem a documentação 
exigida;  inspecionar o funcionamento de feiras livres, verificando o cumprimento 
das normas relativas à localização, à instalação, ao horário e à organização; 
apreender, por infração, veículos, mercadorias, animais, animais e objetos 
expostos, negociados ou abandonados em ruase logradouros públicos; verificar 
as violações às normas sobre poluição sonora, uso de buzina, auto falantes, 
casas de discos, clubes, boates, discotecas, bancas de música, entre outras; 
intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providencias relativas aos 
transgressores das posturas municipais e da legislação urbanística; emitir 
relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente 
informada a respeito das irregularidades encontradas; coletar dados para 
atualização do cadastro urbanístico do município; instruir o contribuinte, a 
população geral sobre o cumprimento da legislação de posturas municipais; 
fazer medição de lotes “ in loco”, consultando previamente mapas, processos e 
pedidos de vistorias, constatando as irregularidades, notificando os 
responsáveis, objetivando legalizar as propriedades que estão irregulares ou 
que não tenham alguma ´pendencia de ordem jurídica ou legal; responsabilizar-
se pela guarda de informações sigilosas; solicitar força policial para dar 
cumprimento às ordens superiores, quando necessário; executar outras tarefas 
correlatas ou decorrentes. 
 

Agente de Serviços 
Técnicos em Desenho 
Computadorizado 

Curso Técnico em Desenho 
Computadorizado. 

2 
R$ 

1.106,03 
40 horas 
semanal 

 
Desenvolver desenhos topográficos, arquitetônicos, cartográficos, urbanísticos, 
de engenharia e outros; desenhar em linguagem técnica de CAD – Computer 
Aided Design projetos de arquitetura, cálculo estrutural, instalações elétricas e 
hidráulico-sanitárias, utilizando conhecimentos técnicos e normas e 
interpretando esboços, especificações e dados básicos; efetuar cálculos, 
preparar e selecionar material necessário para o bom desenvolvimento do 
trabalho; determinar escalas convenientes, reduzindo ou ampliando plantas e 
outros desenhos originais; desenhar organogramas, cronogramas, fluxogramas, 
gráficos e tabelas em geral; realizar trabalhos para confecção de transparências 
para retroprojetor e espelhos de livros, revistas, folhetos e volantes; elaborar 
quadros, tabelas e matrizes, de acordo com as necessidades da Administração; 
fazer gráficos estatísticos em geral; executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes.   
 



Agente de Serviços 
Técnicos em 
Topografia 

Curso Técnico em Topografia; 
Registro no Conselho de Classe,  

2 
R$ 

1.106,03 
 

Desenvolver desenhos topográficos, arquitetônicos, cartográficos, urbanísticos, 
de engenharia e outros; desenhar em linguagem técnica de CAD – Computer 
Aided Design projetos de arquitetura, cálculo estrutural, instalações elétricas e 
hidráulico-sanitárias, utilizando conhecimentos técnicos e normas e 
interpretando esboços, especificações e dados básicos; efetuar cálculos, 
preparar e selecionar material necessário para o bom desenvolvimento do 
trabalho; determinar escalas convenientes, reduzindo ou ampliando plantas e 
outros desenhos originais; desenhar organogramas, cronogramas, fluxogramas, 
gráficos e tabelas em geral; realizar trabalhos para confecção de transparências 
para retroprojetor e espelhos de livros, revistas, folhetos e volantes; elaborar 
quadros, tabelas e matrizes, de acordo com as necessidades da Administração; 
fazer gráficos estatísticos em geral; executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes.   

Agente de Serviços 
Técnicos em 
Telecomunicações 

Curso Técnico em 
Telecomunicações. 

1 
R$ 

1.106,03 
 

Executar e conduzir a condução técnica de trabalhos profissionais, bem como 
instalar montagens, operar reparos e manutenção; prestar assistência técnica e 
assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas 
tecnológicas ou nos trabalhos de vistoria, pericia, avaliação, arbitramento 
econsultoria, exercendo dentre outras a coleta de dados de natureza técnica, 
desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos; elaboração de 
orçamentos de  materiais e equipamentos, instalações e mão de obra; 
detalhamento de programas de trabalho observando notas técnicas e de 
segurança; aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos 
processos de trabalho; regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos  
técnicos; executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de 
manutenção e reparos de equipamentos, instalações e arquivos técnicos 
específicos , bem como conduzir e treinar as respectivas equipes; dar 
assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais 
especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando; 
responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis  com a 
respectiva formação  profissional. executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes.   

 
 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

 
Total de vagas 

(Área de 
atuação - zona 
urbana e zona 

rural) 

 
Venciment

o Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de Serviços 
Técnicos Ambientais 

Ensino Médio Completo; Curso de 
Informática Básica; Curso Técnico 
de Meio Ambiente. Registro no 
Conselho de Classe. 

3 
R$ 

1.744,72 
40 horas 
semanal 

Exercer a fiscalização geral nas áreas de meio ambiente e no pertinente à 
aplicação e cumprimento das disposições legais compreendidas na competência 
ambiental municipal, intimando, autuando, estabelecendo prazos e tomando 
outras providencias relativas aos infratores das posturas, leis e normas 
municipais e da legislação ambiental; realizar sindicâncias especiais para 
instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; emitir 
relatórios periódicos sobre suas atividades; efetuar ações especiais de 
fiscalização na área de flora, combate à exploração florestal, queimadas, 
desmatamentos e outras formas de uso irregular nos diversos ecossistemas 
existente; fiscalizar e monitorar as áreas de reserva legal degradadas, para 
condicionar sua recuperação; monitorar e fiscalizar as áreas de conservação 
municipal; planejar e executar ações dirigidas à proteção, à fauna; fiscalizar 
quanto aos aspectos técnicos, a execução de ações de controle e transporte da 



comercialização de espécimes da fauna silvestre; realizar ações especiais de 
fiscalização da área de degradação ambiental e poluição, combate a 
degradação ambiental e a poluição no âmbito da mineração/garimpo, 
monitoramento do comercio de produtos químicos, tais como agrotóxicos e 
preservativos; prestar suporte e apoio técnico especializado às atividades do 
auditor ambiental; executar atividades de coleta, seleção e tratamento de dados 
e informações especializadas voltadas para as atividades ambientais; orientar  e 
controlar processo voltados às áreas de conservação, pesquisa proteção  e 
defesa ambiental; participar da elaboração de manuais técnicos, ficha de 
inspeção e rotinas; executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 
 
 

Agente de Serviços 
Fazendários 

Ensino Médio Completo.  Curso 
de Informática Básica. 

2 
R$ 

1.744,72 
40 horas 
semanal 

 
Executar atividades relativas ao lançamento e a arrecadação dos tributos 
mobiliários e imobiliários, mantendo atualizados os cadastros respectivos; 
analisar, informar, despachar, emitir parecer e executar expedientes referentes a 
lançamentos, cobrança de tributos, certidões e outros documentos fiscais; 
executar atividades técnico-administrativas, apurando, emitindo, registrando, 
informando e lançando dados relativos; elaborar relatórios dos procedimentos e 
rotinas de serviço dentro de sua área de atuação; executar tarefas de ordem 
orçamentária e financeira, colaborando com a sistematização de informações 
necessárias ao encerramento do exercício financeiro; colaborar na prestação de 
informações contábeis ao Tribunal de Contas do Pará e aos órgãos do Poder 
Judiciário; prestar informações sobre a legislação tributária municipal, 
orientando os contribuintes sobre sua correta aplicação; fiscalizar 
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, fazendo autuações, 
orientando e esclarecendo os contribuintes quanto ao cumprimento das 
obrigações legais referentes ao pagamento de tributos e empregando 
instrumentos a seu alcance para evitar a sonegação; cadastrar contribuintes, 
bem como o lançar, cobrar e controlar o recebimento dos tributos; cadastrar os 
órgãos a serem fiscalizados de modo a possuir efetivo controle; emitir 
notificações para os contribuintes que se encontrem irregulares, determinando o 
prazo para regularização, em respeito à legislação tributária vigente; aplicar 
multas e solicitar a instauração de procedimentos, face às irregularidades 
constatadas; reunir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à 
execução da fiscalização externa; verificar, em estabelecimentos comerciais e 
de prestação de serviços, a existência e autenticidade de livros e registros 
fiscais instituídos pela legislação específica; verificar os registros de 
pagamentos de tributos nos documentos em poder dos contribuintes; 
manifestar-se, quando solicitado,sobrepedidos de isenção e nos recursos contra 
o lançamento; propor a realização de inquéritos e sindicâncias que visem 
salvaguardar os interesses das finanças municipais; averbar os imóveis 
transferidos, expedir as respectivas certidões e providenciar o lançamento e 
cobrança das taxas pertinentes; promover o lançamento e cobrança de 
contribuições de melhoria, conforme legislação tributária municipal; propor 
medidas relativas à legislação tributária, fiscalização fazendária e administração 
fiscal, bem como ao aprimoramento das práticas do sistema de arrecadação do 
Município; verificar as licenças de ambulantes e coibir o exercício irregular 
desse tipo de comércio por pessoas que não possuam os requisitos exigidos 
pela legislação tributária; promover a inscrição na Dívida Ativa dos contribuintes 
que não saldarem seus débitos nos prazos regulamentares, bem como manter 
assentamentos individualizados dos devedores inscritos; promover a baixa dos 
débitos inscritos em Dívida Ativa, logo que sejam pagos, e fornecer certidões 
relativas à situação fiscal dos contribuintes; orientar e treinar os servidores que 
auxiliam na execução das atribuições típicas da área; executar outras atividades 
correlatas ou decorrentes.  
  
 



Agente de Trânsito, 
Transporte e 
Rodoviário 

Ensino Médio Completo. Curso de 
Informática Básica. Carteira de 
Habilitação Categoria "A" e "D". 
Curso de Formação de Agente de 
Trânsito ministrado por empresa 
especializada autorizada pelo 
DETRAN ou DENATRAN. 

8 
R$ 

1.744,72 
40 horas 
semanal 

Fiscalizar, orientar e propor medidas de segurança pertinentes à circulação de 
pedestres e veículos e à sinalização e ao trânsito nas vias municipais; orientar 
ciclistas e condutores de animais em circulação pelas vias urbanas; fiscalizar a 
sinalização de trânsito por ciclistas, pedestres, condutores de animais e veículos 
automotores; auxiliar na coleta de dados estatísticos e em estudos sobre a circulação 
de veículos e pedestres, extraindo deles inferências sobre acidentes de trânsito e 
suas causas; autuar e aplicar medidas administrativas, por infrações de circulação, 
estacionamento e paradas, previstas na Lei Federal n. º 9.503/97; aplicar medidas de 
advertência por escrito, por infrações de circulação, estacionamento e paradas, 
previstas pela Lei federal n. º 9.503/97, notificando os infratores e lavrando os 
respectivos autos; fiscalizar, autuar e aplicar medidas administrativas cabíveis a 
infrações por excesso de peso, dimensões e lotação de veículos; orientar e fiscalizar 
realização de obras e eventos que interfiram na livre circulação de veículos e 
pedestres nas vias municipais de acordo com a legislação vigente; fiscalizar e operar 
o cumprimento às normas gerais de trânsito relacionadas aos estacionamentos e 
paradas de ônibus, táxis, motocicletas, ambulâncias e demais veículos especiais; 
vistoriar veículos quanto aos aspectos de segurança, higiene, manutenção e carga; 
autorizar e operar a remoção de veículos infratores, quando cabível; examinar as 
papeladas referentes a horário dos veículos de transporte coletivo, verificando os 
registros nelas efetuadas; fiscalizar o trânsito do Município de Canaã dos Carajás, 
nas questões de âmbito municipal, lavrando autos de infração previstos no Código de 
Trânsito Brasileiro: auto de infração de trânsito, termo de retenção e remoção de 
veículo ou outros necessários; fiscalizar o transporte público coletivo, individual, 
escolar, fretado, de cargas (incluindo cargas perigosas) e o transporte não 
regulamentadono Município, lavrando as infrações previstas nas legislações vigentes, 
emitindo auto de infração, auto de infração de trânsito, termo de retenção e remoção 
de veículo ou outros necessários; fiscalizar locais específicos, em datas, locais e 
horários pré-determinados pela coordenação; realizar vistorias nos veículos de 
transporte público coletivo, individual, escolar e fretado; vistoriar e agir, com relação à 
observância de legislação específica, caçambas em vias públicas, carroças, 
bicicletas, sinalização viária irregular, inclusive com elaboração de auto de infração; 
interpretar desenho técnico em geral e mapas; dar encaminhamento às ações 
realizadas durante a fiscalização; encaminhar documentos necessários, inclusive 
relatórios de controle e acompanhamento das atividades; informar e dar parecer para 
decisão superior em processos e relatórios; executar serviços internos como controle 
de processos e atendimento ao público; realizar plantões externos ou internos em 
finais de semana ou feriados; fiscalizar o alvará de licença e funcionamento do 
transporte público coletivo ou individual, fretados, escolares, cargas e cargas 
perigosas, carroças e demais veículos que necessitem de autorização do órgão 
executivo de trânsito; executar outras atividades correlatas ou decorrentes; fiscalizar 
as rodovias e estradas rurais e os transportes rodoviários em toda jurisdição do 
Município, lavrando autos de infração de trânsito, termos de retenção e remoção de 
veículos e vistoria e agir, com relação à observância de legislação específica, 
sinalização viária irregular, inclusive com elaboração de auto de infração e outros 
necessários previstos no Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503/97 nas 
competências do artigo 21. 

Agente de Serviços 
Técnicos em 
Radiologia 

Curso Técnico em Radiologia; 
Registro no Conselho de Classe. 

5 
R$ 

1.744,72 

20 horas 
semanal 
( está em 
lei federal) 

Prepara materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos 
médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como 
recurso auxiliar ao diagnostico e terapia; preparar pacientes e realizar exames e 
radioterapia; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame; realizar 
exames radiológicos, operando a câmara escura para revelação de filmes, 
carregamento de chassis e reposição de material para as atividades diárias; 
realizar trabalhos em câmara clara, classificando películas radiográficas quanto 
a identificação e qualidade de imagem, controlando filmes gastos e eventuais 
perdas e registrando o movimento de exames para fins estatísticos e de 
controle; encaminhar os exames realizados ao medico solicitante para fins de 
elaboração de laudo; participar de plantões diurnos e noturnos e de atividade 
diárias; realizar exames na clinica radiológica para pacientes ambulatoriais e de 
emergência; executar outras tarefas correlatas ou decorrentes. 

 
 



CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

Total de vagas 
(Área de 

atuação - zona 
urbana e zona 

rural) 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Analista de Controle Interno 

Bacharel em Ciências 
Contábeis; Economia; 
Administração de 
Empresas, e Bacharel em 
Direito. E Tecnólogo em 
Gestão Pública. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Participar, desenvolver, planejar e coordenar atividades no campo da 
administração pessoal, licitação, material, econômico-financeira, 
organização e métodos, sistemas, propondo normatização de rotinas de 
trabalho, realizando auditoria, participando de estudos interdisciplinares, 
para mudança e/ou diagnóstico de estruturas organizacionais, definições, 
análise qualitativa e quantitativa de trabalho e padrões de desempenho; 
cumprir, fazer cumprir, divulgar e orientar a aplicação da legislação e demais 
normas nas áreas de suas respectivas atuações; prover as condições 
administrativas, técnicas e operacionais necessárias aos sistemas de 
administração, de operação, de fiscalização, de informática e de 
atendimento aos usuários e agentes políticos da Câmara Municipal; 
executar outras atividades correlatas à função. 

Analista de Planejamento o 
Orçamento 

Bacharel em Economia, 
Bacharel em 

Administração; Bacharel 
em Ciências, Bacharel ou 
Licenciado em Matemática 

e Tecnólogo em Gestão 
Pública. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Definir e implementar modelos e métodos de gestão, a realização de 
estudos socioeconômicos e o gerenciamento de sistemas de informação de 
acompanhamento do planejamento e da execução do orçamento municipal; 
elaborar instrumentos de previsão, programação e realização de receitas e 
previsão e execução da despesa, em especial, na elaboração da lei de 
diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e do plano plurianual de 
investimentos: elaborar estudos, pesquisas e análises globais, setoriais, 
regionais e urbanas. requeridos pela programação econômica e social do 
Governo Municipal: acompanhar e analisar a situação e o desempenho da 
área social, dos setores produtivos e dos segmentos de in&a-estrutura 
econômica do Município, bem como a formulação e avaliação do plano 
plurianual e de projetos especiais de desenvolvimento: realizar estudos e 
pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do 
processo orçamentário e a orientação técnica dos órgãos de gestão e de 
execução do orçamento: orientar o planejamento estratégico governamental 
e a orientação normativa c metodológica dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal, especialmente na concepção, 
desenvolvimento e implementação dos respectivos planos e programas: 
elaborar os quadros de detalhamento da despesa orçamentária dos órgãos, 
entidades e fundos da Administração Municipal: desenvolver atividades 
relacionadas à estatística, à geografia, à cartografia e à aerofotogrametria 
de interesse do Município; pesquisas de informações econômico-
financeiras, cuidando de sua consolidação e divulgação; analisai de projetos 
de financiamento; desenvolvei estudos para introdução de novas 
tecnologias, métodos ou sistemas de gestão de informações: executar 
outras atividades correlatas ou decorrentes 

Analista de Políticas Públicas 
e Gestão Governamental 

Bacharel em Economia; 
Administração e Tecnólogo 
em Gestão Pública. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Executar trabalhos sobre políticas publicas; pesquisar e desenvolver projeto 
nas diversas áreas funcionais da administração; reformular e implementar 
métodos e processos para incremento da produtividade; desenvolver 
estudos para introdução de novas tecnologias em gestão de pessoas, 
administração geral, planejamento governamental, orçamento, finanças, 
métodos e sistemas de informação; assessorar as instâncias superiores da 
Administração Municipal em matérias pertinentes a políticas públicas e 
gestão governamental: formular e acompanhar os planejamentos 
estratégico, tático e operacional: estruturar técnicas de desenvolvimento 
gerencial: elaborar anteprojetos de lei, minutas de decretos e outros atos 
normativos: formular práticas modernas de gestão pública e modernização 



para a administrativa; desenvolver estudos para introdução de novas 
tecnologias, métodos ou sistemas de gestão governamental: executar outras 
MW idades correlatas cai decorrentes 

Analista de Sistemas de 
Informação 

Bacharel em Análise de 
Sistemas ou Ciências da 
Computação 

2 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Efetuar diagnósticos de sistemas em funcionamento, analisando pontos 
críticos e propondo soluções; efetuar levantamentos para verificar 
necessidades e restrições quanto à implantação de novos sistemas; 
elaborar projetos de sistemas, definindo módulos, fluxogramas, entradas e 
saídas, arquivos, especificação de programas e controles de segurança 
relativos a cada sistema; acompanhar a elaboração e os testes dos 
programas necessários à implantação de sistemas; participar da analise e 
definição de novas aplicações para os equipamentos, verificando a 
viabilidade econômicae exequibilidade da automação; prestar suporte 
técnico às áreas usuárias, planejando, avaliando e desenvolvendo sistemas 
de apoio operacional e de gestão de dados, para maior racionalização e 
economia na operação; participar da manutenção dos sistemas; participar 
na elaboração e atualização do plano diretor de informática; planejar, 
configurar e avaliar o desempenho dos produtos e serviços de rede, dos 
sistemas operacionais e respectivas ferramentas e dos recursos de 
hardware, propondo e implementando soluções de evolução, ampliação de 
capacidade e correção de falhas; dimensionar necessidades de recursos de 
hardware e software básicos, assessorando as unidades da Prefeitura na 
definição de metas e planos dinstalação; elaborar pareceres, informes 
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das 
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de 
atuação; participar das atividades de treinamentos e aperfeiçoamento de  
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e 
palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 
recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho 
e ou reuniões com unidades da Prefeitura e suas entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições 
sobre situações e ou problemas identificados, opinando, oferendo 
sugestões, realizando e discutindo trabalhos técnicos científicos, para fins 
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 
município; executai outras MW idades correlatas cai decorrentes. 

Arquiteto 
Bacharel em Arquitetura; 
Registro no Conselho de 
Classe. 

2 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

 
Elaborar projetos de escolas, hospitais, edifícios públicos, conjuntos 
residenciais praças públicas e de urbanização, estudando característica e 
preparando programas e métodos de trabalho; projetar dirigir e fiscalizar os 
serviços de urbanismo e construção de obras de arquitetura paisagística: 
examinar projetos e proceder à vistoria de construções: expedir notificações 
e autos referentes a irregularidades por infração a normas e postura 
municipais, constatadas na sua área de atuação; consultar órgãos, trocando 
impressões acerca do tipo, dimensões, estilo de edificação, bem como 
sobre custos, materiais, duração e outros detalhes de empreendimento, 
para determinar as características essenciais à elaboração de projeto; 
planejar as plantas e especificações do projeto, aplicando princípios 
arquitetônicos para integrar elementos estruturais, estéticos e funcionais 
dentro de um espaço físico; elaborar o projeto final, segundo sua 
criatividade, obedecendo às normas regulamentares de construção vigentes 
e estilos arquitetônicos de lugar, nos trabalhos de construção e reforma; 
preparar previsões detalhadas das necessidades da construção, 
determinando e calculando materiais, mão-de-obra e seus respectivos 
custos, tempo de duração e outros elementos, para estabelecer os recursos 
indispensáveis à realização do projeto: executar outras tarefas correlatas ou 
decorrentes. 
 



Assistente Social 
Bacharel em Serviço 
Social; Registro no 
Conselho de Classe. 

11 R$ 3.596,19 
30 horas 
(semanal) 

Prestar assistência de caráter social aos indivíduos carentes da 
comunidade, diagnosticando e analisando as necessidades materiais, 
financeiras e psicossociais: promover a integração dos servidores no 
ambiente de trabalho através de orientação e acompanhamento: coordenar 
levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos 
específicos de pessoas, como menores, migrantes, estudantes da rede 
escolar municipal, entre outros. Promover, por meio de técnicas próprias e 
através de entrevistas, palestras, visitas em domicílios e outros meios, a 
prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos 
específicos de pessoas: elaborar c executar programas de capacitação de 
mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho: participar da 
elaboração e execução de campanhas educativas no campo da saúde 
pública, higiene, saneamento, educação e cultura; organizar atividades 
ocupacionais para menores, idosos e desamparados; orientar o 
comportamento de grupos específicos de pessoas em face de problemas de 
habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros: 
organizar e manter atualizadas referências sobre as características 
socioeconômicas dos pacientes assistidos nas unidades de assistência 
social da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás: aconselhar e orientar a 
população nos postos de saúde, escolas e creches municipais: promover 
campanhas públicas de combate às drogas, ao alcoolismo e gravidez 
precoce: acompanhar com o Conselho Tutelar casos de crianças e 
adolescentes em situação de risco; orientar sobre os direitos de cidadania e 
sobre o acesso à rede municipal de assistência e promoção social e de 
saúde; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e 
palestras: elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, sugerindo 
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação: executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes. 
 
 

Auditor Fiscal de Tributos 

Bacharel em Economia ou 
Bacharel em Ciências 
Contábeis e Registro no 
Conselho, Bacharel em 
Administração de 
Empresas e Registro no 
Conselho; Tecnólogo em 
Gestão Pública; Registro 
no Conselho de Classe (se 
houver). 

2 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

 
 
Dar parecer e responder consultas acerca de matéria tributaria e fiscal, 
estudar e propor métodos e técnicas gerais de natureza fiscal: ministrar 
cursos de aperfeiçoamento em matéria tributária e fiscal: opinar, quando 
solicitado, sobre anteprojetos de lei e demais atos normativos de natureza 
tributária e fiscal; efetuar diligências destinadas à verificação do 
cumprimento de obrigações tributárias, principal e acessória, à apuração de 
dados de interesse do fisco, bem como fornecer orientação aos 
contribuintes: homologar os lançamentos dos tributos municipais, e quando 
for o caso, promovê-los de oficio: lavrar intimações; autuações, notificações, 
ocorrências e demais termos, laudos e boletins, que se fizerem necessários 
ao desempenho da atividade fiscal: estimar e arbitrar base de cálculo de 
impostos municipais; avaliar bens imóveis para efeito de lançamentos de 
tributos municipais e outros fins de interesse do Município: elaborar mapa de 
valores genéricos, destinado à apuração do valor venal de imóveis situados 
no Município; atuar como perito ou assistente nos feitos administrativos ou 
judiciais para os quais for designado; instruir expedientes, elaborar réplicas 
e demais informações relacionadas com sua área de atuação: atuar nos 
órgãos de julgamento fiscal da Secretaria de Finanças; promover a 
apuração do Valor Adicionado Fiscal, para fins de determinação do índice 
de participação do Município nas receitas estaduais e federais: elaborar 
relatório de atividades executadas, bem como relatórios específicos quando 
solicitados, exercer outras tarefas mediante correlatas ou decorrentes. 
 
 



Biomédico 
Bacharel em Biomedicina; 
Registro no Conselho de 
Classe. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Realizar analises físico-químicas e microbiológicas de interesse para a 
saúde e o saneamento do meio ambiente, inclusive água e esgoto; realizar 
serviços de radiografia, excluída a interpretação: atuar sob supervisão 
médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para 
os quais esteja legalmente habilitado: realizar avaliação clínico-laboratorial. 
assinando os respectivos laudos; operar verificações e análises para 
aferição e controle da qualidade de insumos biológicos como reagentes, 
soros e vacinas dentre outros; realizar análises para aferição da qualidade 
de alimentos, executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

Contador 

Bacharel em Ciências 
Contábeis; Registro no 
Conselho de Classe. 
 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; elaborar 
planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; escriturar 
ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou 
sistemática; fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes 
patrimoniais e financeiros; ; fazer revisão de balanço; efetuar perícias 
contábeis; elaborar e publicar relatório resumido de execução orçamentária 
(RREO); elaborar e publicar relatório  de Gestão Fiscal (RGR); elaborar 
Demonstrativos Contábeis – Balanços Orçamentários, Financeiros, 
Patrimoniais e Demonstração das Variações Patrimoniais da Prefeitura 
Municipal de Canaã dos Carajás, em conformidade com a Lei Federal nº 
4.320/64; normatizar e implantar novas normas de contabilidade aplicada no 
setor público; normatizar, orientar e coordenar os trabalhos da contadoria; 
preparar relatórios informativos sobre a situação Financeira e Patrimonial do 
Órgão; preparar documentos para prestação de Contas junto ao Tribunal de 
Contas dos Municípios; supervisionar e executar as atividades contábeis, 
compreendendo o controle, conferência das receitas, despesas e o 
cumprimento das obrigações fiscais e tributárias, bem como atender os 
encargos sociais decorrentes das despesas a serem realizadas; realizar 
estudos e pesquisas das legislações e normas de contabilidade 
governamental; analisar e conciliar as contas bancárias e demais contas; 
assistir e atender determinações dos detentores de cargos hierarquicamente 
superiores;participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis 
por bens ou valores do Município; orientar ou coordenar os trabalhos de 
contabilidade em repartições industriais ou quaisquer outras que, pela sua 
natureza, tenham necessidade de contabilidade própria, assinar balanços e 
balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e 
patrimonial das repartições; orientar do ponto de vista contábil o 
levantamento dos bens patrimoniais do município, realizar estudos e 
pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade do 
Município; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de 
contabilidade; estudar sob o aspecto contábil, a situação da dívida pública 
municipal;;executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

Educador Físico Licenciatura em Educação 
Física. 

2 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á comunidade; 
veicular informação que visam à prevenção, minimização dos riscos e 
proteção á vulnerabilidade, buscando a produção do auto cuidado; 
incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem 
o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade 
física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; proporcionar 
Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e 
saúde juntamente com as ESF, sob a forma de co-participação 
acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais 
metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de 
Educação Permanente; articular ações, de forma integrada ás ESF, sobre o 
conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da 
administração pública; contribuir para a ampliação e a valorização da 
utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão 
social; identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial 
para o desenvolvimento do trabalho em práticas corporais; capacitar os 
profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para 



atuarem como facilitador-monitores no desenvolvimento de Atividades 
Físicas/Práticas Corporais; supervisionar de forma compartilhada, e 
participativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade; 
promover ações ligadas á Atividade Física/Práticas Corporais junto aos 
demais equipamentos públicos presentes no território; articular parcerias 
com outros setores da área adstrita, junto com as ESF e a população, 
visando ao melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das 
áreas disponíveis para as práticas corporais; promover eventos que 
estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua 
importância para a saúde da população; executar outras atividades 
correlatas ou decorrentes. 

Enfermeiro 
Bacharel em Enfermagem; 
Registro no Conselho de 
Classe. 

10 R$ 3.596,19 
40 horas 
(semanal) 

Identificar as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas e 
participar de reuniões com vistas à preservação e recuperação da saúde 
individual ou coletiva: elaborar plano de enfermagem; executar diversas 
tarefas de enfermagem, monitoração e aplicação de respiradores artificiais; 
prestar cuidados de conforto, aplicação de diálise peritonial, dosoterapia, 
cateterismo, instilações, lavagens de estômago, vesicais e outros 
tratamentos: executar tarefas complementares ao tratamento médico 
especializado; supervisionar o preparo do paciente, o material e o ambiente, 
para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos: 
efetuar testes de sensibilidade; fazer curativos, imobilizações especiais e 
ministrar medicamentos e tratamentos em situações de emergência, 
empregando técnicas usuais ou específicas; fazer estudos e previsão de 
pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando escalas de 
serviço e atribuições diárias e especificando e controlando equipamentos, 
materiais permanentes e de consumo: coordenar c supervisionar o pessoal 
da equipe de enfermagem, requisitar e controlar entorpecentes e 
psicotrópicos, apresentando a receita médica devidamente preenchida e 
dando saída no “livro de controle”, para evitar desvios dos mesmos e 
atender às disposições legais: desenvolver atividades técnico-
administrativas na elaboração de normas, instruções, roteiros e rotinas 
especificas, para padronizar procedimentos e racionalizar os trabalhos: 
registrar as observações, tratamentos executados c ocorrências verificadas 
em relação ao paciente, anotando-as em fichário apropriado; preparar 
relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o 
controle da saúde; prevenir e controlar sistematicamente a infecção 
hospitalar: cumprir portarias, ordens de serviço e regulamentos da 
Secretaria de Saúde e da unidade em que prestar serviço: executar outras 
atividades correlatas ou decorrentes. 

Engenheiro Civil 
Bacharel em Engenharia 
Civil; Registro no Conselho 
de Classe. 

2 R$ 5.696,11 
40 horas 
(semanal) 

 
Projetar, dirigir e fiscalizar a construção de estradas de rodagem, vias 
públicas. Bem como obras de abastecimento de água, drenagem, irrigação 
e saneamento urbano e rural, preparando plantas e especificações da obra, 
indicando tipos e características de materiais, equipamentos de mão-de-
obra, necessários e efetuando orçamento dos custos; preparar programas 
de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios, 
que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do 
desenvolvimento das obras; dirigir a execução de projetos, acompanhando e 
orientando as operações à medida que avançam as obras, para padrões de 
qualidade e segurança recomendados; promover estudos e levantamentos 
topográficos; participar de processos licitatórios de obras e serviços de 
engenharia; executar serviços de construção, conservação e recuperação 
de rodovias municipais; elaborar e manter atualizado o cronograma físico-
financeiro de obras e serviços de engenharia; fiscalizar obras quer por 
administração direta, quer por administração contratada; efetuar vistorias, 
perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos de obras do Município; 
controlar os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos 
mecânicos; supervisionar as atividades relativas à confecção de artefatos de 



cimento; efetuar cálculos de estrutura de concreto armado, aço e madeira; 
expedir notificações de autos referentes a irregularidade por infração a 
normas e posturas municipais, constatadas na sua área de atuação; 
assessorar o poder público quanto a desmembramentos, loteamentos, 
abertura de ruas e regularização da situação existente com base nas leis 
vigentes; elaborar  cadastro das ruas do Município para manter atualizadas 
sua condições e mapas; executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes 

Farmacêutico 
Bacharel em Farmácia; 
Registro no Conselho de 
Classe.  

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Manipular drogas de várias espécies; aviar receitas, de acordo com as 
prescrições médicas; manter registros do estoque de drogas; fazer 
requisições de medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; 
examinar, conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à 
farmácia; ter sob custódia drogas tóxicas e narcóticos; realizar inspeções 
relacionadas com a manipulação farmacêutica o aviamento do receituário 
médico; efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua competência; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das 
atividades próprias do cargo; administrar e organizar o armazenamento de 
produtos farmacêuticos e medicamentos adquiridos pela Secretaria de 
Saúde; controlar e supervisionar as requisições e/ou os processos de 
compra de medicamentos e produtos farmacêuticos; orientar e supervisionar 
o pessoal auxiliar quanto ao armazenamento e distribuição de 
medicamentos e produtos farmacêuticos; prestar assessoramento técnico 
aos demais profissionais da saúde, dentro do seu campo de especialidade; 
propor normas e rotinas relativas à sua área de competência; zelar pela 
observância das medidas relativas à prevenção de acidentes e infecções; 
participar nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária; executar outras 
atividades correlatas ou decorrentes.           

Fisioterapeuta 
Bacharel em Fisioterapia; 
Registro no Conselho de 
Classe.  

3 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação 
cinética e movimentação, de pesquisas de reflexos, provas de esforços de 
atividades para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos 
afetados; planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, 
osteoporoses, sequelas de acidentes vasculares celebrais, raquimedualres, 
poliomielite, de paralisias celebrais, motoras, neurógenas e de nervos 
periféricos, miopatias e outros; atender a amputados, preparando coto e 
fazendo treinamento com próteses, para possibilitar a movimentação ativa e 
independente dos mesmos; ensinar os pacientes exercícios corretivos para 
a coluna, o defeitos dos pés, as afecções dos aparelhos respiratório e 
cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios ginásticos 
especiais a fim de promover correções de desvios, posturais e estimular a 
expansão respiratória e a circulação sanguínea; proceder ao relaxamento e 
a aplicação de exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas 
psíquicos, treinando-os sistematicamente,. Para promover a descarga ou a 
liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; efetuar a aplicação e 
ondas curtas, ultrassom e infravermelho nos pacientes, conforme a 
enfermidade, para aliviar ou terminar com a dor; aplicar massagens 
terapêuticas, utilizando fricção, compreensão e movimentação com 
aparelhos adequados ou com as mãos; elaborar pareceres, informes 
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou 
aperfeiçoamento de atividade em sua área de atuação; responsabilizar-se 
pela guarda de informações sigilosas; participar das atividades 
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 
participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal 
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, 
a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 
em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e ou reuniões com 
unidades da prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando 
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobres situações e ou 



problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnicos científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município; executar 
outras atividades correlatas ou decorrentes. 

Fonoaudiólogo 
Bacharel em 
Fonoaudiologia; Registro 
no Conselho de Classe. 

2 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, 
empregando técnicas de avaliação e fazendo treinamento fonético, auditivo, 
de dicção, impostação de voz e outros, para possibilitar o aperfeiçoamento 
e/ou reabilitação da fala; avaliar deficiências fonoaudiológicas, realizando 
exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas 
próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; 
encaminhar o portador de deficiência ao especialista, fornecendo-lhe 
indicações e solicitando parecer quanto ao melhoramento ou possibilidade 
de reabilitação; emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticidade 
de reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios, para complementar o 
diagnóstico; programar, desenvolver e supervisionar o treinamento da voz, 
fala, linguagem, expressão do pensamento verbalizado, compreensão do 
pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de 
respiração funcional, impostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de 
dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou 
reabilitar o portador de deficiência fonoaudiológica; opinar quanto às 
possibilidades fonatórias e auditivas de crianças e adolescentes, fazendo 
exames e empregando técnicas de avaliação específica, para possibilitar a 
seleção profissional ou escolar; participar de equipes multiprofissionais para 
identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de expressão e 
audição, emitindo parecer de sua especialidade para estabelecer o 
diagnóstico e tratamento; assessorar autoridades superiores, preparando 
informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar 
subsídios para elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e 
outros; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 
           

Jornalista Bacharel em Comunicação 
Social. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Editar, redigir, interpretar e organizar as notícias e informativos a serem 
divulgados externamente e/ou na própria Prefeitura, expondo, analisando e 
comentando os acontecimentos, para transmitir informações da atualidade e 
ocorrências cotidianas ao público, através de meios de comunicação 
internos e/ou externos;coletar informações e produzir textos para matérias 
de jornais impressos (informativos em geral) rádio e TV; Produzir fotografias; 
elaborar e selecionar textos ( sonoros ) e fotografias ( imagens) produzidos 
pelos repórteres/cinegrafistas/fotógrafos para vídeos, periódicos e 
informativos radiofônicos; selecionar imagens (fotos), textos e entrevistas 
para  publicação ou para jornal de TV/ documentário; elaborar pautas para 
os repórteres; elaborar planos de comunicação interna e externa para 
empresa ou órgão público; contatar direto com órgãos de imprensa, antes, 
durante e depois de eventos; produzir realises para divulgar o trabalho 
desenvolvido pela empresa ou órgão publico; criar e divulgar imagem da 
empresa ou do órgão publico à comunidade; contatar entre o órgão/empresa 
e a (s) agencia (s) de publicidade e de noticias; executar outras atividades 
correlatas ou decorrentes. 

Médico Clínico Geral (PSF) 

Bacharel em Medicina; 
Residência Médica em 
Clínica Geral; Registro no 
Conselho de Classe. 

6 R$ 10.990,00 
40 horas 
(semanal) 

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; executar as 
ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida, criança, 
adolescente, mulher, adulto e idoso;realizar consultas e procedimentos na 
UBS e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas 
correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, 
definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar 
a atuação clínica à prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos 
de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde 
mental, etc; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 
emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando 
necessário, garantindo a continuidade do tratamento na UBS, por meio de 



um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; realizar 
pequenas cirurgias ambulatórias; indicar internação hospitalar; solicitar 
exames complementares; verificar e atestar óbito; executar outras atividades 
correlatas ou decorrentes. 

Nutricionista Clínico  

Bacharel em Nutrição; 
Especialização em 
Nutrição Clínica; Registro 
no Conselho de Classe. 

2 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Avaliar a dieta, através de deferentes métodos, diagnosticando sua 
adequação frente às necessidades nutricionais e dietoterápicas, 
considerando o aporte por via oral e/ou enteral e/ou parenteral, e aos 
hábitos alimentares, incluindo padrão alimentar quanto ao número, tipo e 
composição das refeições, disciplina, restrição preferências alimentares e 
apetite; avaliar os hábitos e as condições alimentares da família, com vistas 
ao apoio dietoterápico, em função de disponibilidade de alimentos, 
condições, procedimentos e comportamentos em relação ao preparo, 
conservação, armazenamento, higiene e administração da dieta: avaliar o 
estado nutricional do paciente,utilizando medidas antropométricas e exames 
laboratoriais solicitados, a partir dos diversos métodos e técnicas 
cientificamente comprovados, considerando aspectos individuais e clínicos; 
participar, em conjunto com equipe multiprofissional, do processo de 
indicação, evolução e avaliação da nutrição enteral e/ou parenteral; efetuar 
a prescrição da dieta e/ou dietética baseada nos diagnósticos nutricionais, 
considerando diagnósticos c condutas dos demais profissionais da equipe 
multiprofissional; classificar o atendimento segundo Níveis de Assistência 
em Nutrição, conforme necessidades dietoterápicas e/ou fatores de riscos 
individuais ou de ambiente de vida: sistematizar o atendimento de nutrição, 
efetuando levantamentos de dados, diagnósticos e condutas, incluindo 
prescrições e orientações, segundo a patologia e demais fatores que 
envolvem a dietotelapia durante o tratamento e o momento da alta em 
nutrição; avaliar sistematicamente a aceitação e adequação nutricional da 
dieta, a evolução do estado nutricional e clínica do paciente, fazendo 
alterações nas prescrições da dieta e/ou dietética e demais condutas, se 
necessário: planejar, desenvolver e avaliar o programa de educação 
nutricional destinado ao paciente; dar alta em nutrição: registrar e assinar no 
prontuário todo atendimento de nutrição prestado ao paciente: participar do 
desenvolvimento de protocolos de pesquisas: executar outras tarefas 
correlatas ou decorrentes. 

Nutricionista Escolar 

Bacharel Nutrição; 
Especialização em 

Alimentação Escolar; 
Registro no Conselho de 

Classe. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Acompanhar o desenvolvimento das crianças e adolescentes inseridas nu 
programa da alimentação escolar; calcular os parâmetros nutricionais para 
atendimento da clientela com base em recomendações nutricionais, 
avaliação nutricional e necessidades nutricionais específicas, definindo a 
quantidade e qualidade dos alimentos: planejar, orientar e supervisionar as 
atividades de seleção, compra armazenamento, produção c distribuição dos 
alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos produtos; planejar e 
coordenar a aplicação de lestes de aceitabilidade junto à clientela quando 
da introdução de alimentos atípicos ao hábito alimentar local ou da 
ocorrência de quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito 
ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados, 
observando parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos e 
realizando análise estatística dos resultados; estimular a identificação de 
crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à nutrição, para 
que recebam o atendimento adequado no PAE- Programa de Alimentação 
Escolar; elaborar o plano de trabalho anual do PAE municipal; elaborar 
manual de boas práticas de fabricação alimentação escolar: desenvolver 
projetos de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, 
inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental; coordenar, 
supervisionar e executar programas de educação permanente em 
alimentação e nutrição da comunidade escolar; articular-se com a direção e 
com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de 
atividades lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutrição: participar do 
processo de avaliação técnica dos fornecedores de gêneros alimentícios, 



segundo os padrões de identidade e qualidade, a fim de emitir parecer 
técnico, com o objetivo de estabelecer critérios qualitativos para a 
participação dos mesmos no processo de aquisição dos alimentos: elaborar 
fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio: orientar e 
supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento 
de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e 
utensílios da instituição e dos fornecedores de gêneros alimentícios: 
participar de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implementar, 
controlar e executar políticas, programas, cursos, pesquisas e eventos; 
executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

Procurador Municipal Bacharel em Direito com 
Registro na OAB. 

3 R$ 5.696,11 
20 horas 
(semanal) 

Representar e defender os direitos e interesses da Prefeitura Municipal de 
Canaã dos Carajás em qualquer foro ou instância; assessorar a Prefeitura 
em assuntos de natureza jurídica; atender a consultas elaboradas pelo 
Prefeito Municipal, com assuntos internos; redigir projetos, decretos, 
pareceres, regulamentos, contratos e convênios; assistir a legalidade dos 
atos executivos e legislativos a serviço público; gerir, emitir, analisar e 
examinar documentos pertinentes aos atos executivos, legislativos e 
normativos do Executivo Municipal; acompanhar processos judiciais em 
todas as suas fases; atender os direitos e interesses do Poder Executivo, 
assegurando o cumprimento legal; prestar assessoramento jurídico ao 
Poder Executivo; emitir parecer jurídico quando consultado pelos órgãos 
que compõem o poder executivo; executar outras atividades correlatas ou 
decorrentes. 

Psicólogo 
Bacharel em Psicologia; 
Registro no Conselho de 
Classe. 

3 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Exercer atividades no campo da psicologia aplicada ao trabalho social, 
orientando indivíduos no que concerne a problemas de caráter social com o 
objetivo de levá-los a achar e utilizar os recursos e meios necessários para 
superar suas dificuldades e conseguir atingir metas determinadas: atuar 
junto a organizações comunitárias e em equipes multiprofissionais. 
diagnosticando, planejando e executando os programas no âmbito da 
saúde, lazer, educação, trabalho e segurança pra ajudar os indivíduos e 
suas famílias a resolver seus problemas e superar suas dificuldades: 
assessorar órgãos públicos ou de caráter social, técnico c de consciência 
política, para resolver situações planejadas ou não; atuar na luta contra 
delinqüência e fenômenos sociais emergentes, organizando e 
supervisionando programas sociais e recreativos, em centros comunitários 
ou equivalentes, para buscar a melhoria das relações interpessoais e 
intergrupais estendendo-a ao contexto sócio-histórico-cultural; promover 
estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, 
classes e segmentos sociais e culturais: executar outras atividades 
correlatas ou decorrentes. 

Psicólogo Clínico 

Bacharel em Psicologia; 
Especialização em 
Psicologia Clinica; Registro 
no Conselho de Classe.  

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Proceder ao exame de pessoas que apresentam problemas intra e 
interpessoais de comportamento familiar ou social ou distúrbios psíquicos, e 
ao respectivo diagnóstico c terapêutica, empregando enfoque preventivo ou 
curativo e técnicas psicológicas adequadas em cada caso: atender à 
gestante, acompanhando a gravidez, parto e puerpério para integrar suas 
vivências emocionais e corporais: preparar pacientes para a entrada. 
permanência e alta hospitalar, inclusive pacientes terminais, participando 
das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe; 
acompanhar programas de pesquisa, treinamento e política sobre saúde 
mental, elaborando, coordenando e supervisionando-os para garantir a 
qualidade de tratamento com nível de macro e microssistemas; atuar junto a 
equipes multiprofissionais identificando c compreendendo os fatores 
emocionais, para intervir na saúde geral do indivíduo em unidades básicas, 
ambulatórios, hospitais, adaptando os indivíduos a fim de propiciar a 
elaboração das questões concernentes á sua inserção social; participar de 
programas de atenção primária em centros e postos de saúde na 
comunidade organizando grupos específicos, para prevenir doenças ou 
agravamento de fatores emocionais que comprometem o bem-estar 



psicológico: executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

Psicólogo Educacional 

Bacharel em Psicologia; 
Especialização em 
Psicologia Educacional; 
Registro no Conselho de 
Classe. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Proceder ao estudo dos educadores e ao comportamento do aluno em 
relação ao sistema educacional. às técnicas de ensino empregadas c 
aquelas a serem adotadas, baseando-se no conhecimento dos programas 
de aprendizagem e das diferenças individuais para colaborar no 
planejamento de currículos escolares e na definição de técnicas de 
educação mais eficazes; elaborar e aplicar princípios e técnicas 
psicológicas, empregando conhecimentos dos vários ramos da psicologia, 
para apropriar o desenvolvimento intelectual, social e emocional do 
indivíduo; proceder ou providenciar a reeducação nos casos de dificuldade 
escolar e familiar, baseando-se nos conhecimentos sobre a psicologia da 
personalidade e no psicodiagnóstico; estudar sistemas de motivação da 
aprendizagem,  métodos novos de planejamento pedagógico, treinamento, 
ensino e avaliação, baseando-se no conhecimento dos processos de 
aprendizagem da natureza e causa das diferenças  individuais;   analisar as 
características do indivíduo portador de necessidades especiais, para 
recomendar programas especiais de ensino compostos de currículos e 
técnicas adequadas aos diferentes níveis de inteligência; participar de 
programas de orientação profissional e vocacional, aplicando testes de 
sondagem de aptidões e por outros meios: planejar e executar pesquisas 
relacionadas à compreensão dos processos de ensino e de aprendizagem e 
conhecimento das características psicossociais da clientela, atualizando e 
reconstruindo projetos pedagógicos da escola, relevantes ao ensino, bem 
como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem: participar do 
trabalho das equipes de planejamento pedagógico, currículo e políticas 
educacionais, concentrando sua ação nos aspectos que dizem respeito aos 
processos de desenvolvimento humano, da aprendizagem e das relações 
interpessoais; executar outras atividades correlates ou decorrente. 

Psicopedagogo 
Licenciatura em 
Pedagogia; Especialização 
em Psicopedagogia. 

1 R$ 3.018,19 
40 horas 
(semanal) 

Intervir psicopedagogicamente, visando à solução dos problemas de 
aprendizagem, tendo por enfoque o indivíduo ou a instituição de ensino: 
realizar diagnóstico eintervir de forma psicopedagógicamediante a utilização 
de instrumentos e técnicas próprios de Psicopedagogia: utilizar métodos, 
técnicas e instrumentos psicopedagógicos que tenham por finalidade a 
pesquisa, a prevenção, a avaliação e a intervenção relacionadas com a 
aprendizagem: prestar apoio psicopedagógico aos trabalhos realizados nos 
espaços institucionais; organizar e gerir projetos pedagógicos adaptados a 
situações limites na esfera da educação, com base nos défices gerais de 
desenvolvimento, défices específicos no âmbito da socialização, crises no 
âmbito de relacionamento humano e do projeto profissional; desenvolver e 
aplicar métodos específicos de observação, avaliação e de integração nas 
situações referidas; organizar e integrar equipes interdisciplinares de 
intervenção pedagógica em estruturas de apoio a crianças, adolescentes, 
adultos e idosos; desenvolver meios pedagógicos e de intervenção, 
incluindo avaliação e organização dirigidos ao mesmo tipo de sujeito; 
desenvolver atividades de aconselhamento em instituições que se ocupem 
da educação, não excluindo a educação de deficientes: implementar a 
investigação dos fatores patogênicos e de métodos de intervenção em todas 
as situações de perturbação da aprendizagem; acompanhar, até o fim. as 
situações de insucesso escolar, dificuldades de adaptação e exclusão 
social; executar outras atividades correlatas ou decorrentes. 

 
 
 
 
 
 
 



CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
ÁREA EDUCACÃO 

 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 

Área de 
Atuação 

N° Vagas 
Total 

 
Vencime
nto Base 

(hora) 

Carga Horária Síntese das Atividades 
Zona 

urbana 
Zona 
Rural 

PROFESSOR I  

Escolaridade de Normal 
Superior e/ou Curso 
Superior de Licenciatura 
em Pedagogia com 
Habilitação em Educação 
Infantil. 

 
Educação 
infantil  

20 4 R$ 10,88 100 horas/mês 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade, executar outras tarefas 
correlatas. 
 

PROFESSOR II 

Escolaridade de Normal 
Superior e/ou Curso 
Superior de Licenciatura 
em Pedagogia. 

Anos iniciais 
do Ensino 
Fundamental 
(1º ao 5º ano) 
e 1ª e 2ª etapa 
do EJA 

30 7 R$ 10,88 100 horas/mês 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade, executar outras tarefas 
correlatas. 
 

PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
LETRAS – 
LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
Licenciatura Plena em 
Letras, com habilitação 
em Língua 
Portuguesa,fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 

 
Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

1 4 R$ 10,88 100 horas/mês 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade, executar outras tarefas 
correlatas. 
 

PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Educação Física, 
fornecido por instituição 
de ensino superior 
reconhecida pelo 
Ministério da Educação, 
e registro regular no 
Conselho Regional de 
Educação Física. 

 
Anos iniciais e 
finais do 
Ensino 
Fundamental 
(1º ao 9º ano). 

4 3 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade, executar outras tarefas 
correlatas. 
 



PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
CIÊNCIAS 
(CFB) 

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

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

0 1 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade, executar outras tarefas 
correlatas. 

PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM ARTE 

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

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

5 1 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade, executar outras tarefas 
correlatas. 

PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
GEOGRAFIA 

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

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

2 1 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade, executar outras tarefas 
correlatas. 

PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
HISTÓRIA 

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

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

0 1 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade, executar outras tarefas 
correlatas. 

PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
LETRAS/ 
HABILITAÇÃO – 
LÍNGUA 
ESTRANGEIRA 
(INGLÊS) 

Diploma de conclusão de 
curso de graduação de 
licenciatura plena em 
Letras, com habilitação 
em Inglês, fornecido por 
instituição de ensino 
superior reconhecida 
pelo Ministério da 
Educação. 

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

0 1 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade, executar outras tarefas 
correlatas. 

PROFESSOR III 
 
PROFESSOR 
LICENCIADO 
PLENO EM 
MATEMÁTICA 

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

Anos finais do 
Ensino 
Fundamental 
6º ao 9º ano e 
3ª e 4ª etapa 
da EJA 

5 3 R$ 10,88 100 horas/mês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer 
estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 
os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e a comunidade, executar outras tarefas 
correlatas. 

 


