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TABELA DE CARGOS 

 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Braçal – Administração - Zona 
Urbana 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

4 R$ 724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar todo e qualquer tipo de trabalho braçal, tais como 
serviços de roçada, capina, limpeza de vias públicas, limpeza 
de bueiros, proceder à abertura de valas, manutenção das 
caixas de secas, serviços de retirada e reposição de materiais, 
carregarem e descarregarem de equipamentos, limpeza de 
peças e equipamentos, além de todas as atribuições típicas 
inerentes ao cargo, e, outras atividades correlatas.  

Braçal – SAAE - Zona Urbana 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

1 R$ 724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar todo e qualquer tipo de trabalho braçal, tais como 
serviços de roçada, capina, limpeza de vias públicas, limpeza 
de bueiros, proceder à abertura de valas, manutenção das 
caixas de secas, serviços de retirada e reposição de materiais, 
carregarem e descarregarem de equipamentos, limpeza de 
peças e equipamentos, além de todas as atribuições típicas 
inerentes ao cargo, e, outras atividades correlatas.  

Contínuo – Administração - Zona 
Urbana 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

2 R$ 724,00 
40 horas 
semanal 

Executar a coleta e entrega de correspondências, documentos 
e pequenos volumes, atendendo a solicitações.  
• Efetuar pequenas compras e pagamentos, conforme  
solicitações.  
• Emitir cópias de documentos, trabalhos e outros, operando 
máquinas reprográficas.  
• Auxiliar em serviços simples de escritório.  
• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como 
do local de trabalho.  
• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou 
a critério de seu superior. 
 

Garí – Administração -  Zona 
Urbana 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

4 R$ 724,00 
40 horas 
semanal 

Varrer ruas e outros logradouros públicos, fazendo a coleta de 
lixo; Coletar lixo nos depósitos, recolhendo-os em local 
apropriado; Executar serviços de limpeza nas dependências 
municipais; Cuidar da limpeza, varrição e conservação dos 
logradouros públicos; Cuidar da disposição adequada do lixo 
e entulhos; Cuidar e manter em bom estado, seu material de 
trabalho; Execução de outras atividades variadas 
correspondentes á sua atividade; Capina limpeza de áreas, 
Atividade de manutenção de ruas e  
avenidas, áreas públicas, Coleta de lixo; Afastamento, 
remoção e destinação de lixo e outros despejos; Execução de 
outras tarefas correlatas. 
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Lavadeira – Saúde - Zona Urbana 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

2 R$ 724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar as tarefas especificas de higienização e lavagem das 
roupas hospitalares mediante o emprego ou não de 
equipamentos. Realizar a limpeza e a conservação das 
instalações e equipamentos onde funcionam as unidade de 
lavagem das roupas hospitalares; Utilizar técnicas e  
produtos apropriados, de acordo, com as normas estabelecidas 
e orientação superior;  
 

Merendeira - Educação - Zona 
Rural – Pólo AGRJF 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

1 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição 
dos alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, 
conservação e higiene dos utensílios utilizados no preparo da 
merenda escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a 
recolher, limpeza geral da cozinha e do refeitório e outras 
atividades correlatas. 
 

Merendeira - Educação - Zona 
Rural – Pólo Amazonas 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

3 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição 
dos alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, 
conservação e higiene dos utensílios utilizados no preparo da 
merenda escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a 
recolher, limpeza geral da cozinha e do refeitório e outras 
atividades correlatas. 
 

Merendeira - Educação - Zona 
Rural – Pólo Bacá 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

1 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição 
dos alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, 
conservação e higiene dos utensílios utilizados no preparo da 
merenda escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a 
recolher, limpeza geral da cozinha e do refeitório e outras 
atividades correlatas. 
 

Merendeira - Educação - Zona 
Rural – Pólo Baquiá 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

4 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição 
dos alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, 
conservação e higiene dos utensílios utilizados no preparo da 
merenda escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a 
recolher, limpeza geral da cozinha e do refeitório e outras 
atividades correlatas. 
 

Merendeira - Educação - Zona 
Rural – Pólo Cojuba 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

3 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição 
dos alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, 
conservação e higiene dos utensílios utilizados no preparo da 
merenda escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a 
recolher, limpeza geral da cozinha e do refeitório e outras 
atividades correlatas. 
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Merendeira - Educação - Zona 
Rural – Pólo Ilha das Cinzas 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

1 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição 
dos alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, 
conservação e higiene dos utensílios utilizados no preparo da 
merenda escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a 
recolher, limpeza geral da cozinha e do refeitório e outras 
atividades correlatas. 
 

Merendeira - Educação - Zona 
Rural – Pólo Ipixuna 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

4 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição 
dos alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, 
conservação e higiene dos utensílios utilizados no preparo da 
merenda escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a 
recolher, limpeza geral da cozinha e do refeitório e outras 
atividades correlatas. 
 

Merendeira - Educação - Zona 
Rural – Pólo Jaburú 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

3 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição 
dos alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, 
conservação e higiene dos utensílios utilizados no preparo da 
merenda escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a 
recolher, limpeza geral da cozinha e do refeitório e outras 
atividades correlatas. 
 

Merendeira - Educação - Zona 
Rural – Pólo Marajoí 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

5 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição 
dos alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, 
conservação e higiene dos utensílios utilizados no preparo da 
merenda escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a 
recolher, limpeza geral da cozinha e do refeitório e outras 
atividades correlatas. 
 

Merendeira - Educação - Zona 
Rural – Pólo Murucháua 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

4 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição 
dos alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, 
conservação e higiene dos utensílios utilizados no preparo da 
merenda escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a 
recolher, limpeza geral da cozinha e do refeitório e outras 
atividades correlatas. 
 

Merendeira - Educação - Zona 
Rural – Pólo Pucuruí 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

3 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição 
dos alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, 
conservação e higiene dos utensílios utilizados no preparo da 
merenda escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a 
recolher, limpeza geral da cozinha e do refeitório e outras 
atividades correlatas. 
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Merendeira - Educação - Zona 
Rural – Pólo Tauarí 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

1 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição 
dos alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, 
conservação e higiene dos utensílios utilizados no preparo da 
merenda escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a 
recolher, limpeza geral da cozinha e do refeitório e outras 
atividades correlatas. 
 

Merendeira - Educação - Zona 
Urbana 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

12 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de manipulação, preparo e distribuição 
dos alimentos da merenda escolar, zelar pela limpeza, 
conservação e higiene dos utensílios utilizados no preparo da 
merenda escolar, operar fogões, aparelhos de preparação e 
manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração e outros a 
recolher, limpeza geral da cozinha e do refeitório e outras 
atividades correlatas. 
 

Motorista de Veículo Leve – 
Administração - Zona Urbana 

Ensino Fundamental 
Incompleto e Carteira Nacional 
de Habilitação. 
  

4 R$ 729,15 
40 horas 
semanal 

Dirigir veículos da prefeitura na cidade ou em viagens, 
acionando os comandos de marcha e direção, observando o 
fluxo de trânsito e a sinalização, para conduzi-los aos locais 
determinados; Vistoriar o veículo, verificando estado dos 
pneus, nível do combustível, água e óleo do cárter, lataria, 
funcionamento dos freios e parte elétrica, para certificar-se de 
suas boas condições de funcionamento e, sendo necessário, 
providenciar manutenção requerida; Anotar a quilometragem 
percorrida, gastos de combustíveis e outras ocorrências e 
despesas com o veículo, quando em viagem, utilizando 
formulário apropriado de controle para comunicação à chefia; 
Observar e cumprir as normas de higiene e segurança  
do trabalho; Executar outras atividades correlatas, a critério 
do superior imediato. 
 
 

Motorista de Veículos Leves – 
Saúde - Zona Urbana 

Ensino Fundamental 
Incompleto e Carteira Nacional 
de Habilitação. 
  

2 R$ 729,15 
40 horas 
semanal 

Dirigir veículos da prefeitura na cidade ou em viagens, 
acionando os comandos de marcha e direção, observando o 
fluxo de trânsito e a sinalização, para conduzi-los aos locais 
determinados; Vistoriar o veículo, verificando estado dos 
pneus, nível do combustível, água e óleo do cárter, lataria, 
funcionamento dos freios e parte elétrica, para certificar-se de 
suas boas condições de funcionamento e, sendo necessário, 
providenciar manutenção requerida; Anotar a quilometragem 
percorrida, gastos de combustíveis e outras ocorrências e 
despesas com o veículo, quando em viagem, utilizando 
formulário apropriado de controle para comunicação à chefia; 
Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho; Executar outras atividades correlatas, a critério do 
superior imediato. 
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Operador de Bomba – SAAE - 
Zona Urbana 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

8 R$ 729,15 
40 horas 
semanal 

Operar, manobrar e controlar o funcionamento das bombas e 
executar atividades para manter máquinas e equipamentos em 
condições de operação trabalhando segundo procedimentos de 
segurança a qualidade da água trabalhando segundo normas e 
procedimentos de segurança, a fim de garantir o 
abastecimento de água à população com controle da evasão de 
água. Zelar pela manutenção das tubulações, válvulas, 
registros, instrumentos e acessórios, limpando-os, 
lubrificando-os, substituindo partes danificadas. Executar 
outras tarefas correlatas. 

Porteiro - Educação - Zona 
Urbana 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

5 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a entrada 
de pessoas nos recintos de trabalho, bem como a saída de tais 
locais, efetuando quando for o caso identificação ou registro 
de ocorrência; encaminhar as demandas de entrega de 
documentos, correspondências, volumes e outros aos setores 
competentes; comunicar a autoridade competente as 
irregularidades verificadas, inspecionar os locais ou 
instalações do prédio, cuja segurança implique em maior 
responsabilidade; zelar pela ordem e segurança da área sob 
sua responsabilidade; executar atividades correlatas. 

Porteiro – Saúde - Zona Urbana 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

2 R$ 724,00 
40 horas 
semanal 

Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a entrada 
de pessoas nos recintos de trabalho, bem como a saída de tais 
locais, efetuando quando for o caso identificação ou registro 
de ocorrência; encaminhar as demandas de entrega de 
documentos, correspondências, volumes e outros aos setores 
competentes; comunicar a autoridade competente as 
irregularidades verificadas, inspecionar os locais ou 
instalações do prédio, cuja segurança implique em maior 
responsabilidade; zelar pela ordem e segurança da área sob 
sua responsabilidade; executar atividades correlatas. 

Servente – Administração -  Zona 
Urbana 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

5 R$ 724,00 
40 horas 
semanal 

Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, ajudar na 
remoção ou arrumação de móveis e utensílios, executar 
tarefas inerentes ao preparo e distribuição de café e de 
merenda, selecionando alimentos, preparando refeições 

Vigia – Administração -  Zona 
Urbana 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

3 R$ 724,00 
40 horas 
semanal 

Executar rondas nos prédios, garagem, depósitos e outros, 
assim como nas cercanias dos mesmos, observando o trânsito 
de veículos e pessoas, atitudes suspeitas e concentrações, 
orientando e fornecendo informações; Executar serviços de 
vigilância nas unidades de preservação do Município; 
Conferir mobiliário e equipamentos após o expediente; 
Responsabilizar-se pela guarda das chaves das dependências; 
Verificar se as janelas, portas, portões e outras viam de acesso 
dos estabelecimentos estão fechadas corretamente e se as 
luzes, torneiras e outros estão desligados; Relatar aos 
superiores hierárquicos toda e qualquer anormalidade 
constatada na sua área de atuação; Desempenhar outras 
atribuições que, por suas características, incluam-se na sua 
esfera de competência.  
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Zelador – Administração - Zona 
Urbana 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

3 R$ 724,00 
40 horas 
semanal 

Limpar dependências dos órgãos públicos municipais, 
varrendo e encerando pisos, paredes, janelas e móveis, 
utilizando materiais e produtos específicos, visando preservar 
a higiene; Limpar banheiros e vestiários, esfregando pisos, 
azulejos, visando a higiene e conservação; Observar e cumprir 
as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar as 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

Zelador – SAAE - Zona Urbana 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

1 R$ 724,00 
40 horas 
semanal 

Limpar dependências dos órgãos públicos municipais, 
varrendo e encerando pisos, paredes, janelas e móveis, 
utilizando materiais e produtos específicos, visando preservar 
a higiene; Limpar banheiros e vestiários, esfregando pisos, 
azulejos, visando a higiene e conservação; Observar e cumprir 
as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar as 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente de Endemias – Saúde - 
Zona Urbana 

Ensino Fundamental Completo 
e aprovação em curso de 
formação inicial para  Agente 
de Combate às Endemias. 

3 R$ 724,00 
40 horas 
semanal 

Realizar ações de educação em saúde e de mobilização social. 
• Orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva. 
• Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples 
de manejo ambiental para o controle de vetores. 
• Identificar sintomas e encaminhar o paciente à unidade de 
saúde para diagnóstico e tratamento. 
• Promover o acompanhamento dos pacientes em tratamento, 
ressaltando a importância de sua conclusão. 
• Investigar a existência de casos na comunidade, a partir de 
sintomático. 
• Preencher a ficha de notificação dos casos ocorridos e 
encaminhar à Secretaria da Saúde. 
• Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 

Auxiliar Administrativo – 
Administração - Zona Urbana 

Ensino Fundamental Completo 11 R$ 736,88 
40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
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Auxiliar Administrativo – Saúde 
- Zona Urbana 

Ensino Fundamental Completo  6 R$ 736,88 
40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

Contínuo - Educação - Zona 
Urbana 

Ensino Fundamental Completo 3 R$ 735,00 
40 horas 
semanal 

Executar a coleta e entrega de correspondências, documentos 
e pequenos volumes, atendendo a solicitações. 
• Efetuar pequenas compras e pagamentos, conforme 
solicitações. 
• Emitir cópias de documentos, trabalhos e outros, operando 
máquinas reprográficas. 
• Auxiliar em serviços simples de escritório. 
• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como 
do local de trabalho. 
• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou 
a critério de seu superior. 

Recepcionista – Administração - 
Zona Urbana 

Ensino Fundamental Completo 2 R$ 729,15 
40 horas 
semanal 

Desenvolver atividades relativas à recepção de visitantes à 
sede dos órgãos públicos; Executar serviços de telefonista, 
controlando o uso do telefone, por meio de formulários 
específicos; Controle de correspondências recebidas e 
enviadas; Datilografia de correspondências, relatórios, 
ofícios, etc.; Controle de arquivo de documentos e 
correspondências; Controle de agenda de compromissos; 
Executar tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 
 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Agente Administrativo – 
Administração - Zona Urbana 

Ensino médio completo 3 R$ 744,62 
40 horas 
semanal 

Receber, registrar, colecionar, coletar e arquivar documentos; 
atender ao publico interno e externo, executar trabalhos em 
assuntos ligados a sua área de competência; executar 
trabalhos de digitação em geral; operar maquinas copiadoras; 
prestar informações quando solicitadas sobre a movimentação 
e arquivamento de processos; executar atividades correlatas. 
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Agente Administrativo – Saúde - 
Zona Urbana 

Ensino médio completo 2 R$ 744,62 
40 horas 
semanal 

Receber, registrar, colecionar, coletar e arquivar documentos; 
atender ao publico interno e externo, executar trabalhos em 
assuntos ligados a sua área de competência; executar 
trabalhos de digitação em geral; operar maquinas copiadoras; 
prestar informações quando solicitadas sobre a movimentação 
e arquivamento de processos; executar atividades correlatas.  

Agente de Vigilância Sanitária – 
Saúde - Zona Urbana 

Ensino Médio Completo 3 R$ 785,00 
40 horas 
semanal 

I - executar serviços de fiscalização sanitária em estabelecimentos 
industriais, comerciais, de prestação de serviços e outros;  
II – inspecionar imóveis novos ou reformados tendo em vista o 
cumprimento das condições sanitárias adequadas à sua habitação;  
III – inspecionar fábricas de produtos alimentícios, 
armazéns,restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares, 
verificando as condições sanitárias dos interiores, a manipulação 
e estocagem dos alimentos e a limpeza dos equipamentos 
utilizados;  
IV - verificar dispositivos para escoamento de águas pluviais e o 
estado de conservação de paredes, telhados, portas e janelas dos 
estabelecimentos visitados;  
V - inspecionar estabelecimentos de ensino, verificando suas 
instalações e comestíveis fornecidos aos alunos, para assegurar as 
medidas profiláticas necessárias.  
VI – orientar os estabelecimentos, no que diz respeito às 
condições de asseio e saúde indispensáveis ao bom 
funcionamento;  
VII – participar de avaliações junto aos engenheiros, médicos do 
trabalho e outros profissionais de saúde do Município, Estado e 
da União;  
VIII - executar fiscalização preventiva, tendo em vista a 
participação no controle das condições de trabalho e ambiente 
físico nos estabelecimentos públicos e privados do  
Município;  
IX - emitir termo de fiscalização, assim como notificações e 
memorandos;  
X - executar interdições decorrentes de seu trabalho em 
estabelecimentos fiscalizados;  
XI – informar processos sobre assuntos relativos a notificações, 
infrações, interdições, intimações e outros;  
XII - emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência  
XIII – emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas;  
XIV - participar em reuniões e grupos de trabalho;  
XV - responsabilizar-se pelo controle e utilização dos 
documentos, equipamentos e materiais colocados à sua 
disposição;  
XVI - coletar amostra para análise fiscal e também para o 
monitoramento da qualidade da água para consumo humano;  
XVII - desempenhar outras atribuições que, por suas 
características, se incluem na sua esfera de competência  

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
AGRJF 

Ensino médio completo 1 R$ 748,00 
40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
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materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
Amazonas 

Ensino médio completo 1 R$ 748,00 
40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
Aruãs 

Ensino médio completo 1 R$ 748,00 

 
 
 
 

40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
Bacá 

Ensino médio completo 2 R$ 748,00 
40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
Baquiá 

Ensino médio completo 1 R$ 748,00 
40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 



10 
 

níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
Cojuba 

Ensino médio completo 2 R$ 748,00 

 
 
 
 
 

40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo Ilha 
das Cinzas 

Ensino médio completo 1 R$ 748,00 

 
 
 
 

40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
Ipixuna 

Ensino médio completo 1 R$ 748,00 

 
 
 
 

40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
Itatupã 

Ensino médio completo 1 R$ 748,00 
40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
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cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
Jaburú 

Ensino médio completo 1 R$ 748,00 

 
 
 
 

40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
Marajoí 

Ensino médio completo 4 R$ 748,00 

 
 
 
 

40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
Mararú 

Ensino médio completo 1 R$ 748,00 

 
 
 
 

40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
Murucháua 

Ensino médio completo 2 R$ 748,00 
40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
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órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
Pucuruí 

Ensino médio completo 1 R$ 748,00 
40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 
 

Auxiliar Administrativo - 
Educação - Zona Rural – Pólo 
Santana do Flexal 

Ensino médio completo 1 R$ 748,00 

 
 
 
 

40 horas 
semanal 

Consultar documentos, arquivos e fichários, separar, 
classificar e registrar materiais, anotando em fichas ou livros 
próprios; Operar máquinas de transmissão de dados, digitando 
e conferindo dados; Receber, estocar, distribuir e inventariar 
materiais de almoxarifado, controlando e acompanhando os 
níveis de estoque; Entregar documentos e encomendas; 
Consultar arquivos e documentos de: pagamento, tributação e 
cadastro; Emitir guias de sepultamento; Prestar serviços como 
identificador e na Unidade Municipal de Cadastro e outros 
órgãos do Estado e União, através de Convênios; Executar 
tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

Digitador – Administração - Zona 
Urbana 

Ensino médio completo e curso 
na área de informática. 

4 R$ 833,94 
40 horas 
semanal 

Alimentar o computador com dados específicos, listar as 
respostas fornecidas pelo equipamento de computação, 
promover a edição de textos e operacionar programas 
específicos; fazer pesquisas e organizar informações; cuidar 
da conservação dos equipamentos e instrumentos sob sua  
guarda; participar dos programas de treinamentos; executar 
outras atividades compatíveis com o cargo.  

Digitador - Educação - Zona 
Urbana 

Ensino  Médio Completo 4 R$ 824,82 
40 horas 
semanal 

Alimentar o computador com dados específicos, listar as 
respostas fornecidas pelo equipamento de computação, 
promover a edição de textos e operacionar programas 
específicos; fazer pesquisas e organizar informações; cuidar 
da conservação dos equipamentos e instrumentos sob sua  
guarda; participar dos programas de treinamentos; executar 
outras atividades compatíveis com o cargo.  
 

Digitador – Saúde - Zona Urbana 
Ensino médio completo e curso 
na área de informática. 

2 R$ 833,94 
40 horas 
semanal 

Alimentar o computador com dados específicos, listar as 
respostas fornecidas pelo equipamento de computação, 
promover a edição de textos e operacionar programas 
específicos; fazer pesquisas e organizar informações; cuidar 
da conservação dos equipamentos e instrumentos sob sua  
guarda; participar dos programas de treinamentos; executar 
outras atividades compatíveis com o cargo.  
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Técnico em Enfermagem – Saúde 
- Zona Rural – Rio Baquiá 

Ensino médio, Curso Técnico 
em Enfermagem e registro 
profissional no COREN. 

1 R$ 785,00 
40 horas 
semanal 

: Assistir ao Enfermeiro:  
I - no planejamento, programação, orientação e supervisão 
das atividades de assistência de Enfermagem;  
II - na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a 
pacientes em estado grave;  
III - na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral em programas de vigilância epidemiológica;  
IV - na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar;  
V - na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante a assistência de 
saúde; Executar atividades de assistência de Enfermagem, 
excetuadas as privativas do Enfermeiro; Participar nos 
programas e nas atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco; Participar nos programas de 
higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e do trabalho; Executar atividades 
correlatas. 

Técnico em Enfermagem – Saúde 
- Zona Rural – Rio Marajoí 

Ensino médio, Curso Técnico 
em Enfermagem e registro 
profissional no COREN. 

1 R$ 785,00 
40 horas 
semanal 

: Assistir ao Enfermeiro:  
I - no planejamento, programação, orientação e supervisão 
das atividades de assistência de Enfermagem;  
II - na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a 
pacientes em estado grave;  
III - na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral em programas de vigilância epidemiológica;  
IV - na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar;  
V - na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante a assistência de 
saúde; Executar atividades de assistência de Enfermagem, 
excetuadas as privativas do Enfermeiro; Participar nos 
programas e nas atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco; Participar nos programas de 
higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e do trabalho; Executar atividades 
correlatas. 

Técnico em Enfermagem – Saúde 
- Zona Rural – Rio Mararú 

Ensino médio, Curso Técnico 
em Enfermagem e registro 
profissional no COREN. 

1 R$ 785,00 
40 horas 
semanal 

: Assistir ao Enfermeiro:  
I - no planejamento, programação, orientação e supervisão 
das atividades de assistência de Enfermagem;  
II - na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a 
pacientes em estado grave;  
III - na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral em programas de vigilância epidemiológica;  
IV - na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar;  
V - na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 
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possam ser causados a pacientes durante a assistência de 
saúde; Executar atividades de assistência de Enfermagem, 
excetuadas as privativas do Enfermeiro; Participar nos 
programas e nas atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco; Participar nos programas de 
higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e do trabalho; Executar atividades 
correlatas. 

Técnico em Enfermagem – Saúde 
- Zona Rural – Rio Tauarí 

Ensino médio, Curso Técnico 
em Enfermagem e registro 
profissional no COREN. 

1 R$ 785,00 
40 horas 
semanal 

: Assistir ao Enfermeiro:  
I - no planejamento, programação, orientação e supervisão 
das atividades de assistência de Enfermagem;  
II - na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a 
pacientes em estado grave;  
III - na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral em programas de vigilância epidemiológica;  
IV - na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar;  
V - na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante a assistência de 
saúde; Executar atividades de assistência de Enfermagem, 
excetuadas as privativas do Enfermeiro; Participar nos 
programas e nas atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco; Participar nos programas de 
higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e do trabalho; Executar atividades 
correlatas.  

Técnico em Enfermagem – Saúde 
- Zona Rural – Rio Teixeira 

Ensino médio, Curso Técnico 
em Enfermagem e registro 
profissional no COREN. 

1 R$ 785,00 
40 horas 
semanal 

: Assistir ao Enfermeiro:  
I - no planejamento, programação, orientação e supervisão 
das atividades de assistência de Enfermagem;  
II - na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a 
pacientes em estado grave;  
III - na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral em programas de vigilância epidemiológica;  
IV - na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar;  
V - na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante a assistência de 
saúde; Executar atividades de assistência de Enfermagem, 
excetuadas as privativas do Enfermeiro; Participar nos 
programas e nas atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco; Participar nos programas de 
higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e do trabalho; Executar atividades 
correlatas. 
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Técnico em Enfermagem – Saúde 
- Zona Rural – Rio Turé 

Ensino médio, Curso Técnico 
em Enfermagem e registro 
profissional no COREN. 

1 R$ 785,00 
40 horas 
semanal 

: Assistir ao Enfermeiro:  
I - no planejamento, programação, orientação e supervisão 
das atividades de assistência de Enfermagem;  
II - na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a 
pacientes em estado grave;  
III - na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral em programas de vigilância epidemiológica;  
IV - na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar;  
V - na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante a assistência de 
saúde; Executar atividades de assistência de Enfermagem, 
excetuadas as privativas do Enfermeiro; Participar nos 
programas e nas atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco; Participar nos programas de 
higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e do trabalho; Executar atividades 
correlatas. 

Técnico em Enfermagem – Saúde 
- Zona Rural – Rio Veados 

Ensino médio, Curso Técnico 
em Enfermagem e registro 
profissional no COREN. 

1 R$ 785,00 
40 horas 
semanal 

: Assistir ao Enfermeiro:  
I - no planejamento, programação, orientação e supervisão 
das atividades de assistência de Enfermagem;  
II - na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a 
pacientes em estado grave;  
III - na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral em programas de vigilância epidemiológica;  
IV - na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar;  
V - na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 
possam ser causados a pacientes durante a assistência de 
saúde; Executar atividades de assistência de Enfermagem, 
excetuadas as privativas do Enfermeiro; Participar nos 
programas e nas atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco; Participar nos programas de 
higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e do trabalho; Executar atividades 
correlatas. 

Técnico em Enfermagem – Saúde 
- Zona Urbana 

Ensino médio, Curso Técnico 
em Enfermagem e registro 
profissional no COREN. 

10 R$ 785,00 
40 horas 
semanal 

: Assistir ao Enfermeiro:  
I - no planejamento, programação, orientação e supervisão 
das atividades de assistência de Enfermagem;  
II - na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a 
pacientes em estado grave;  
III - na prevenção e controle das doenças transmissíveis em 
geral em programas de vigilância epidemiológica;  
IV - na prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar;  
V - na prevenção e controle sistemático de danos físicos que 
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possam ser causados a pacientes durante a assistência de 
saúde; Executar atividades de assistência de Enfermagem, 
excetuadas as privativas do Enfermeiro; Participar nos 
programas e nas atividades de assistência integral à saúde 
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles 
prioritários e de alto risco; Participar nos programas de 
higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e 
de doenças profissionais e do trabalho; Executar atividades 
correlatas. 

 
 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° Vagas 

Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Assistente Social - Zona 
Urbana 

Superior completo em Serviço 
Social e registro no respectivo 
Conselho de Classe 

02 R$ 3.200,00 
30 horas 
semanal 

Elaborar, implementar, coordenar, executar e avaliar, 
políticas, planos, programas e benefícios de natureza social, 
envolvendo grupos, comunidades, associações, indivíduos e 
outras; planejar e executar pesquisas visando a análise da 
realidade social, para subsidiar ações profissionais, 
comunitárias e governamentais.  

 
 

 


