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TABELA DE CARGOS 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

CARGO/lotação 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE (R$) 

Carga 
Horária 

SINTESE DAS ATIVIDADES 

BORRACHEIRO 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
01 678,00 

40 horas 
semanal 

Desmontar, montar reparar e substituir pneus e câmaras de ar de veículos, máquinas 
e equipamentos, mecanizado ou manualmente; encher e calibrar pneus; executar 
serviços de recauchutagem; zelar pela limpeza do local de trabalho e conservar sob 
sua guarda, todos os materiais, máquinas e equipamentos usados; executar outras 
tarefas correlatas.  

CARPINTEIRO 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
01 678,00 

40 horas 
semanal 

Construir, fabricar, montar e reparar estruturas, objetos de madeira e assemelhados; 
preparar e assentar assoalhos e madeiramento para paredes, tetos e telhados; operar 
máquinas de carpintaria, executar outras tarefas correlatas. 

COVEIRO 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
03 678,00 

40 horas 
semanal 

Auxiliar nos serviços funerários, construindo, preparando, limpando, abrindo e 
fechando sepulturas, realizar sepultamento e exumar cadáveres, transladar corpos e 
despojos, conservar cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 

ELETRICISTA DE 
AUTOS 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

01 678,00 
40 horas 
semanal 

Executar serviços de desmontagem, montagem e manutenção elétrica em veículos 
automotores e máquinas municipais; substituindo e testando os serviços para 
comprovar a exatidão do trabalho executado; atividades afins. 

ENCANADOR 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
02 678,00 

40 horas 
semanal 

Fazer e reparar instalações hidráulicas. Instalar e concertar tubulações, encanamentos 
em geral; fazer instalações de aparelhos sanitários em geral; executar outras 
atividades correlatas 

JARDINEIRO/ 
PODADOR 

 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

01 678,00 
40 horas 
semanal 

Executar trabalhos de jardinagem e horticultura simples em praças, parques, jardins e 
demais logradouros públicos municipais executar trabalhos de podas em plantas e 
árvores ornamentais, executar todas atividades afins. 

LUBRIFICADOR 
Ensino Fundamental 

Incompleto  
02 678,00 

40 horas 
semanal 

Lubrificar máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação, interpretando 
desenhos de máquinas, avaliando a situação de máquinas e equipamentos; Conservar 
ferramentas e materiais para lubrificação; Abastecer máquinas e veículos; Executar 
trabalhos seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção do meio 
ambiente.  

OPERADOR DE 
MOTONIVELADORA 

Ensino Fundamental 
Incompleto + CNH, 
Cat. Mínima “B” - 

remunerada 

01 1.603,41 
40 horas 
semanal 

Operar Motoniveladora (patrol); realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem 
confiados: executar terraplanagem, nivelamentos, abaulamentos, abrir valetas e cortar 
taludes; abrir e patrolar ruas, fazer o patrolamento de estradas rurais; construir aterros; 
efetuar ligeiros reparos na máquina, quando  
necessários; executar outras atividades correlatas. 

PEDREIRO 
Fundamental 
Incompleto 

03 678,00 
40 horas 
semanal 

Executa serviços de manutenção e pequenas construções de alvenaria, concreto e 
outros materiais, assentando pisos cerâmicos, tijolos, azulejos etc. revestindo paredes, 
tetos e lajes, bem como dando o acabamento final exigido ao trabalho; Constroem 
bases de concreto ou de outro material, baseando-se nas especificações, de forma a 
possibilitar a instalação de máquinas, postes de rede elétrica e para outros fins. 
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PINTOR PREDIAL 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
01 678,00 

40 horas 
semanal 

Executa pintura em paredes internas e externas, divisórias e outras, preparando, 
amaciando e aplicando massa fina, massa corrida e aplicando fundo, se necessário; 
Após a pintura, limpa as partes que eventualmente foram manchadas ou salpicadas 
de tinta, inclusive pisos, raspando, lavando com solventes etc.; Utilizam pincéis, 
brochas e rolos e, eventualmente, pistolas para pintar peças de madeira e metais da 
construção.; Faz aplicações de gesso em molduras, a fim de dar acabamento e 
embelezamento nas pinturas, tetos, etc.Executa quaisquer outras atividades correlatas 

AUXIIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 
SEDE (Z. URBANA) 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

05 678,00 
40 horas 
semanal 

Realizar atividades de conservação e limpeza em geral do prédio público, remover lixo 
e detritos, fazer as arrumações nos locais de trabalho, limpar pisos, vidros, lustres, 
móveis, instalações sanitárias e outras; executar tarefas de conservação e guarda dos 
materiais e utensílios de limpeza; desenvolver atividades de higienização e serviços 
de copa/cozinha, auxiliar e realizar serviços de merendeira no preparo e distribuição 
de refeições/merenda em escolas municipais. Atuar como Agente de Portaria nos 
prédios públicos, controlando o fluxo de pessoas não autorizadas, identificando, 
orientando e encaminhando-as para os lugares desejados, realizar outras Atividades 
pertinentes ao cargo. 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 
ZONA Rural – P.A 

RIO GELADO 
(EDUCAÇÃO) 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

06 

678,00 

40 horas 
semanal 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 
Z. Rural – Parakanã, 

Vilas Divinópolis, 
Nova Aliança, Xis e 

P.A’s da região 
(EDUCAÇÃO) 

 

08 
40 horas 
semanal 

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 
ZONA Rural – VILA 
POLO PESQUEIRO 

(EDUCAÇÃO) 
 

02 
40 horas 
semanal 

AUXIIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

ZONA Rural – 
TUERÊ I e II 

(EDUCAÇÃO) 
 

06 
40 horas 
semanal 

AUXIIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

ZONA Rural – 
MARACAJÁ e 

ENTORNO 
(EDUCAÇÃO) 

 
 

06 
40 horas 
semanal 
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AUXIIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 
ZONA Rural – BELO 
MONTE e ENTORNO 

(EDUCAÇÃO) 

05 
40 horas 
semanal 

VIGIA 
(ADM) 

Ensino fundamental 
Incompleto  

05 678,00 
40 horas 
semanal 

Atividades de vigilância de edifícios e logradouros garantindo a segurança do 
patrimônio público municipal. Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob 
sua guarda; vigiar materiais e equipamentos; zelar pela limpeza das áreas sob sua 
vigilância; controlar o fluxo de pessoas não autorizadas identificando, orientando e 
encaminhando-as para os lugares desejados, comunicar à chefia imediata as 
anormalidades detectadas e as necessidades de serviços para reparo, manutenção e 
conservação dos bens públicos. Desempenhar outras atividades afins. 

VIGIA  
 DISTRITO DE 
MARACAJÁ  

Ensino fundamental 
Incompleto 

02 

678,00 
40 horas 
semanal 

Atividades de vigilância de edifícios e logradouros garantindo a segurança do 
patrimônio público municipal. Zelar pela segurança de materiais e veículos postos sob 
sua guarda; vigiar materiais e equipamentos; zelar pela limpeza das áreas sob sua 
vigilância; controlar o fluxo de pessoas não autorizadas identificando, orientando e 
encaminhando-as para os lugares desejados, comunicar à chefia imediata as 
anormalidades detectadas e as necessidades de serviços para reparo, manutenção e 
conservação dos bens públicos. Desempenhar outras atividades afins 

VIGIA  
 DISTRITO BELO 

MONTE  
 

02 

VIGIA  
 VILA NETEOLÂNDIA 

- GELADO 
02 

VIGIA  
 VILA PROGRESSO 

– GELADO 
 

02 

VIGIA  
 DIST. DE VITÓRIA 
DA CONQUISTA 

 

02 

VIGIA  
 VILA NOVO 

HORIZONTE – 
TUERÊ I 

02 

VIGIA  
 VILA NOVO 

PLANALTO-TUERÊ I 
02 

VIGIA  
 VILA BRASIL “T” – 

TUERÊ II  
02 

VIGIA  
 VILA PISTA DA 
CIEX – TUERÊ II  

02 
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VIGIA  
 VILA POLO 
PESQUEIRO 

02 

VIGIA - Z. Rural – 
Parakanã, Vilas 

Divinópolis, Nova 
Aliança, Xis e P.A’s 

da região 

04 

 
 

ACS - NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

CARGO 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE(R$) 

SINTESE DAS ATIVIDADES 

ACS - AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE – (SEDE ZONA 
URBANA) - Bairro N.Sra. 

Aparecida  
Ensino 

Fundamental 
Completo; 

Comprovar que 
Reside no 
núcleo de 

abrangência que 
irá atuar desde a 

data da 
publicação do 

Edital 

06 

701,29 

Desenvolver atividades de prevenção e doenças, promovendo a saúde por meio de ações 
educativas e coletivas, atuando nos domicílios das comunidades e sob supervisão 
competente, desenvolver as seguintes atividades: visita periódica aos domicílios, assistência 
aos pacientes, orientação para a promoção da saúde, rastrear e detectar focos de doenças 
específicas; promover a educação sanitária e ambiental; participar de campanhas 
preventivas e promover a comunicação entre a unidade de saúde. Executar tarefas 
administrativas.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – (SEDE ZONA 

URBANA) Bairro Vila Tucuruí 
02 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – (SEDE ZONA 

URBANA) Bairro Vale do Sol 
 

02 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – (SEDE ZONA 

URBANA) Bairro Morumbi 
 

02 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – (SEDE ZONA 

URBANA) Bairro Vila Marabá 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Bairro 

Morumbi Distrito de Maracajá  

Ensino 
Fundamental 

Completo; 
Comprovar que 

Reside no 
núcleo de 

abrangência que 
irá atuar desde a 

data da 
publicação do 

Edital 

02 

701,29 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila Nova 

Descoberta – Gelado 
02 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. 05 - 
Prox. Vila N. Descoberta – 

Gelado 
 

01 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. 09 - 
Prox. Vila N. Descoberta – 

Gelado 

01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila Novo 

Progresso – Gelado 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. 01 - 

Prox. Vila Progresso – Gelado 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. 04 - 
Prox. Vila Pedrolândia – Gelado 

01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. do 

Manezinho – Gelado 

Ensino 
Fundamental 

Completo; 
Comprovar que 

Reside no 
núcleo de 

abrangência que 
irá atuar desde a 

data da 
publicação do 

Edital 

01 

701,29 
 

Desenvolver atividades de prevenção e doenças, promovendo a saúde por meio de ações 
educativas e coletivas, atuando nos domicílios das comunidades e sob supervisão 
competente, desenvolver as seguintes atividades: visita periódica aos domicílios, assistência 
aos pacientes, orientação para a promoção da saúde, rastrear e detectar focos de doenças 
específicas; promover a educação sanitária e ambiental; participar de campanhas 
preventivas e promover a comunicação entre a unidade de saúde. Executar tarefas 
administrativas.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila Santa 

Rita – Gelado 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. Linhão 

7 V. Progresso – Gelado 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. Rio 

Bonito e Vic. Boa União– 
Gelado 

01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. 

Garimpinho – Gelado 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. Do 
Adelson e Roda de Pau – 

Gelado 

01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. Pau 

Preto prox. Neteolândia – 
Gelado 

01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE– Z. RURAL Vic. 06  

Tuerê I 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila Santa 

Maria – Tuerê I 
01 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. 41 Km 

10 Tuerê II 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. 140 

Transtuerê – Tuerê II 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Arrastão 

do Divino – Tuerê II 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. Mata 

Verde Km 35- Tuerê II 
01  

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Pista da 

CIEX 
02 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila São 

Vicente – Tuerê 

Ensino 
Fundamental 

Completo; 
Comprovar que 

Reside no 
núcleo de 

abrangência que 
irá atuar desde a 

data da 
publicação do 

Edital 

01 

701,29 

Desenvolver atividades de prevenção e doenças, promovendo a saúde por meio de ações 
educativas e coletivas, atuando nos domicílios das comunidades e sob supervisão 
competente, desenvolver as seguintes atividades: visita periódica aos domicílios, assistência 
aos pacientes, orientação para a promoção da saúde, rastrear e detectar focos de doenças 
específicas; promover a educação sanitária e ambiental; participar de campanhas 
preventivas e promover a comunicação entre a unidade de saúde. Executar tarefas 
administrativas. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila 

Maranhense 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila Nova 

Delis – Tuerê II 
02 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. do 

Cachimbão – Tuerê II 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. 01 

Principal – Tuerê I 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila Seca 

(xis)  
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. Feia – 

Transamazônica 
 

01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Asst. 

Cigana 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila União 

– Km. 220 
01 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Assent. 

Ribeirão das Pedras 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. Arataú 

Linhão 8 – Gelado 
 

01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. 
Sendeiro / Santa Rosa e 

Janaina 
 

01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Ilha do 

Mocó – Lago UHT 
 

01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. 02 – 

Parakanã 
 

01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila Unida 

do Norte – Gelado 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila Nova 

Aliança - Transamazônica 

Ensino 
Fundamental 

Completo; 
Comprovar que 

Reside no 
núcleo de 

abrangência que 
irá atuar desde a 

data da 
publicação do 

Edital 

01 

701,29 

Desenvolver atividades de prevenção e doenças, promovendo a saúde por meio de ações 
educativas e coletivas, atuando nos domicílios das comunidades e sob supervisão 
competente, desenvolver as seguintes atividades: visita periódica aos domicílios, assistência 
aos pacientes, orientação para a promoção da saúde, rastrear e detectar focos de doenças 
específicas; promover a educação sanitária e ambiental; participar de campanhas 
preventivas e promover a comunicação entre a unidade de saúde. Executar tarefas 
administrativas. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vic. Do 

Bodão e Vic. do Sr. Lior 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila Santa 

Rita – Lago UHT 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL 

Loteamento Raio de Luz 
02 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL  

Vicinal Sunil – Gelado 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila Rica 

01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila 

Cachoeirinha 
01 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL vicinal 

Angelim 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila dos 
Baianos e São João Batista 

01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Vila 
Valentim e Vila do Cem 

01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL Km 95 e 

PA água Doce 
01 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – Z. RURAL 

Assentamento Pajeú 
01 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

CARGO 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE(R$) 

Carga 
horária 

SINTESE DAS ATIVIDADES 

ELETRICISTA DE PRÉDIOS E 
DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
03 730,84 

40 horas 
semanal 

Executar trabalhos de instalação e reparos em linhas e cabos de transmissão, inclusive os 
de alta tensão; inspecionar e fazer pequenos reparos e limpar geradores e motores 
geradores de energia elétrica; executar outras atividades correlatas. 

MOTORISTA DE VEÍCULOS 
LEVES 

Ensino 
Fundamental 
Completo e 
CNH CAT. 

MÍNIMA "C ou 
D" 

04 900,00 
40 horas 
semanal 

Dirigir veículos automotores leves de transporte de passageiros; zelar pela manutenção, 
limpeza e reparos certificando-se de suas condições de funcionamento, fazendo consertos 
de emergência e trocando pneus furados; solicitar ao órgão competente da Prefeitura os 
trabalhos de manutenção necessários ao bom funcionamento do veículo; providenciar o 
abastecimento do veículo sob sua responsabilidade; desempenhar outras tarefas que, por 
suas características, se incluam na sua esfera de competência 

AGENTE FISCAL 
Ensino 

Fundamental 
Completo 

04 881,40 40 horas 
semanal 

Fiscalização da aplicação das leis municipais, quanto à execução de obras públicas 
realizadas na administração municipal, quanto à regularização de terras, quanto à limpeza 
das ruas ou logradouros, quanto ao meio ambiente; realizar levantamentos fiscais, elaborar 
relatórios pertinentes; outras atividades correlatas. 

MECÂNICO DE MÁQUINAS, 
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 

PESADOS 

Ensino 
Fundamental 

completo 
01 777,21 

40 horas 
semanal 

Manter e reparar máquinas, veículos e motores. Consertar peças de maquinas; 
manufaturar ou consertar acessórios para maquinas; reparar máquinas e veículos a óleo 
diesel, gasolina; socorrer veículos acidentados ou imobilizados por desarranjo mecânico, 
podendo usar, em tais casos, o carro-guincho; tomar parte em experiências com carros 
consertados; executar outras atividades correlatas. 

CONTÍNUO 
Ensino 

Fundamental 
Completo 

01 678,00 
40 horas 
semanal 

Variadas tarefas, como o transporte de correspondências, documentos, objetos e valores, dentro e 
fora dos órgãos públicos, efetuar serviços bancários e de correio; auxiliar nas Secretarias e 
Departamentos públicos; operar equipamentos de escritório (fotocopiadora, telefax , etc.); transmitir 
mensagens orais e escritas alem de recepcionar visitantes; Outras atividades correlatas. 

AGENTE DE COMBATE AS 
ENDEMIAS 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
04 734,93 

40 horas 
semanal 

Identificar focos, tratar e evitar a formação de criadouros, impedir a reprodução de focos e orientar a 
comunidade com ações educativas, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, 
estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 
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NÍVEL MÉDIO 
 

CARGO 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE 

Carga 
Horária 

SINTESE DAS ATIVIDADES 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

Ensino Médio 
Completo ou 

Técnico na área 
específica; registro 
no CREA/PA; CNH 
cat. “A” ou “AB” 

05 1.522,74 
40 

horas 
semanal 

Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre 
produção agropecuária, comercialização e procedimentos de biosseguridade. 
Executar projetos agropecuários em suas diversas etapas.  Planejar atividades 
agropecuárias. Promover organização, extensão e capacitação rural. Fiscalizar 
produção agropecuária. Desenvolver tecnologias adaptadas à produção 
agropecuária. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

Ensino Médio e 
Curso Técnico em 

Área Específica 
Reconhecido pelo 
MEC, registro no 

Conselho de 
Classe, 

01 1.522,74 
40 

horas 
semanal 

Auxiliar engenheiros e arquitetos na elaboração de projetos, acompanhamento de 
obras e manutenção de edificações e instalações; realizar levantamentos 
topográficos e planialtimétricos; desenvolver e legalizar projetos de edificações sob 
supervisão de um engenheiro civil; planejar a execução, orçamento e providenciar 
suprimentos; supervisionar a execução de obras e serviços; treinar mão de obra e 
realizar o controle tecnológico de materiais e do solo; elaborar relatórios 
específicos 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
(DISPONIBILIDADE DA SMSS) 

Ensino Médio 
Completo ou 

equivalente e Curso 
Técnico em 

Enfermagem com 
Registro no 
COREN/PA 

10 1.522,74 
40 

horas 
semanal 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de 
saúde e outros estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e 
domicílios, atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, 
prestar assistência a pacientes, atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o 
ambiente de trabalho, trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança, bem como executar outras atividades que, por 
sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Zona Rural Distrito de Vitória 

da Conquista - Gelado 

Ensino Médio 
Completo ou 

equivalente e Curso 
Técnico em 

Enfermagem com 
Registro no 

02 

1.522,74 
40 

horas 
semanal 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, centros, postos de 
saúde e outros estabelecimentos de assistência médica, unidades móveis e 
domicílios, atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, obstetrícia e outras, 
prestar assistência a pacientes, atuando sob supervisão de Enfermeiro, organizar o 
ambiente de trabalho, trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança, bem como executar outras atividades que, por 
sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Zona Rural Dist.  Belo Monte 

02 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Zona Rural Distrito de 

Maracajá 
02 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Zona Rural Vila Novo 
Horizonte – Tuerê I 

02 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Zona Rural Vila Pista da Ciec 

– Tuerê II 
02 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Zona Rural Vila Polo 

Pesqueiro 
02 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Zona Rural Vila Divinópolis 

Km112 
02 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Diploma ou 
certificado de 

conclusão de curso 
de Técnico pós 

médio com 
qualificação e 

habilitação nas 
áreas de 

Informática, 
processamento de 

dados ou suas 
correlatas, de no 

mínimo 1.200hs, em 
instituições 
federais ou 

reconhecidas pelo 
Sistec/MEC. 

 

03 1.522,74 
40 

horas 
semanal 

Ter a responsabilidade em lidar com informações reservadas e confidenciais da instituição; 
Prestar suporte técnico aos usuários de microcomputadores, notebooks, entre outros, no 
tocante ao uso de software básico, aplicativos Office e BrOffice de uso corporativo, serviços 
de informática e de redes em geral. Diagnostica problemas de hardware e software, a partir 
de solicitações recebidas dos usuários, buscando solução para os mesmos. Examina os 
equipamentos a serem utilizados pelos usuários, inspecionando-os através de testes, 
verificação visual e instrumental, para assegurar-se de seu perfeito estado e 
correspondência às especificações. Executar ou promover as atividades de manutenção 
preventiva e corretiva, necessárias à conservação dos equipamentos, instrumentos e outros 
materiais utilizados na área de atuação. Prestar orientação a outros profissionais em 
assuntos de sua especialidade. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 
equipamentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais a serem visitados.  
Instalar, interligar e manter a comunicação digital (email, web, FIP, VPN, VOIP, 
(Videoconferência e telefonia) Conhecer configuração de segurança, Necessário experiência 
com sistema Linux,  Banco SQL, Rede em Fibra, manutenção, conhecimento sobre 
topologia de redes, padrões, normas e gerenciamento dos protocolos TCP/IP, Ethernet 
(UTP) e Wireless. Prestar atendimento e suporte a infra-estrutura de rede local. Instalar 
cabos, extensões e conectores, de acordo com a norma vigente, criando meios facilitadores 
de utilização do equipamento. Executar outras tarefas relacionadas ao perfil Instalar, 
configurar firewall e atualizar programas  antivírus e anti-spiwares. Executar manutenção de 
impressoras lazer e jato de tinta alem de fazer recargas de cartuchos e tonner.   . 
 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

Ensino Médio 
Completo e curso 

Técnico em 
Laboratório ou em 
Análises Clínicas e 

Registro no 
CRF/PA 

 

02 1.522,74 
40 

horas 
semanal 

Atuar na área de citologia patológica, encaminhando os casos normais para o 
controle de qualidade e os casos anormais ao médico citopatologista; realizar, sob 
orientação de um profissional de nível superior, exames clínico-laboratoriais 
através da manipulação de aparelhos, reagentes e por outros meios, para 
possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a prevenção de doenças, bem como 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação. 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

Ensino Médio 
Completo e curso 

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho 

01 1.522,74 
40 

horas 
semanal 

Informar o empregador e os servidores, através de parecer técnico, sobre riscos nos 
ambientes de trabalho; executar os procedimentos de segurança e higiene no trabalho; 
executar programas de prevenção de acidentes de trabalho; executar normas de segurança; 
indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio. Desempenhar 
atividades afins. 
 

AGENTE DO CONTROLE 
INTERNO 

Ensino Médio 
Completo 

02 1.522,74 
40 

horas 
semanal 

Trabalha na controladoria Interna do município, com atribuições ampliadas, designado para 
atuar em qualquer secretaria municipal, órgão, unidade orçamentária ou autarquia, segundo 
a necessidade, para auxiliar o Controlador Interno. Auxilia no controle interno de ações de 
todos os agentes públicos para que se observe, na administração pública, os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também a legitimidade, 
economicidade, transparência e objetivo público. Auxilia na avaliação dos atos de 
administração e gestão dos administradores municipais, observando o zelo pelos princípios 
constitucionais e preceitos da legislação.  
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AGENTE SANITÁRISTA 
Ensino Médio 

Completo 
03 678,00 

40 
horas 

semanal 

Executar ações de orientação, controle, vigilância, fiscalização, prevenção e 
investigação e/ou ações de caráter epidemiológico para todos os casos suspeitos 
de doenças públicas referente à legislação de saúde pública. Fiscalizar 
estabelecimentos públicos, particulares e casas comerciais e indústrias que lidam 
com produtos de interesse da saúde pública, matadouros e abatedouros; participar 
nas ações de controle de zoonoses. 
 

CUIDADOR SOCIAL 
Ensino Médio 

Completo 
03 847,50 

40 
horas 

semanal 

Executar atividades de cuidado e orientação às crianças, adolescentes e idosos, 
principalmente, no que concerne à higiene pessoal, higiene do ambiente, 
alimentos, medicações, atividades físicas, lazer; executar outras atividades 
correlatas. 
 

EDUCADOR SOCIAL 
Ensino Médio 

Completo 
01 847,50 

40 
horas 

semanal 

O Educador Social é um profissional que está habilitado a intervir com diversos 
níveis da população: crianças, jovens, adultos, seniores, e em contextos sociais, 
culturais e educativos diversos; trabalhar não somente com indivíduos em situação 
de vulnerabilidade, mas também com pessoas, independentemente da etapa de 
vida em que se encontram, estejam ou não em situação de vulnerabilidade social 

AGENTE MUNICIPAL DE 
TRANSITO 

Ensino Médio 
Completo; CNH 
Cat. “AB”; curso 

específico do 
DETRAN/PA 

01 1.107,12 
40 

horas 
semanal 

Operar, orientar e fiscalizar o transito no município, atuando e aplicando as 
medidas administrativas cabíveis no exercício regular do poder de policia 
administrativa de transito, por infração de circulação, estacionamento, parada, por 
excesso, de peso, dimensões e lotação de veículo ou outras previstas no Código 
de Trânsito Brasileiro, Resoluções do CONTRAN, Portaria do DENATRAN e outras 
que lhe forem delegadas. 
 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Ensino Médio 
Completo 

Conhecimentos em 
Informática 

30 881,40 
40 

horas 
semanal 

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, 
contábil e financeira e outros correlatos; realizar cadastro de programas sociais, 
inclusive a manutenção das informações constadas na base do Cadastramento 
Único (Bolsa Família); atender ao público em geral fornecendo e recebendo 
informações sobre os serviços pertinentes, redigir, documentos e correspondências 
oficiais e controlar o seu arquivamento, receber, conferir e registrar documentos, 
fazer cálculos simples, operar máquinas e equipamentos diversos, manter em 
perfeita ordem as dependências, equipamentos, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente a outras atribuições.  

FISCAL DE TRIBUTOS 

Ensino Médio 
Completo; CNH 

Categoria “A” ou 
“AB” 

02 881,40 
40 

horas 
semanal 

Executar atividades de fiscalização quanto ao cumprimento do Código Tributário 
Municipal, realizar diligências, fazer cadastramento para o fiel cumprimento da 
legislação tributária municipal, emitir comunicações, notificações e embargos e 
emitir autos de infração. Desempenhar atividades afins. 

TELEFONISTA 
Ensino Médio 

Completo 
01 678,00 

40 
horas 

semanal 

Operar mesa e aparelhos telefônicos e mesas de ligação para estabelecer 
comunicações internas, locais ou interurbanas; atender ligações locais, 
interurbanas e internacionais, observadas as normas estabelecidas; anotar, 
segundo orientação recebida, dados sobre ligações interurbanas e internacionais 
completadas, registrando nome do solicitante, destinatário e outras observações 
que se fizerem necessárias;  
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AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO 

Ensino Médio 
Completo Registro 

no CRO/PA 
02 809,98 

40 
horas 

semanal 

Auxiliar o profissional de odontologia na execução dos procedimentos técnicos, preparar os 
pacientes para a consulta, orientar os pacientes sobre higiene bucal, marcar consultas, 
preencher e anotar fichas clínicas, manter em ordem o arquivo e fichário, cumprir normas e 
regulamentos da saúde bucal. Desempenhar tarefas afins. 

Cuidador/Educador – ZONA 
URBANA 

Ensino Médio com 
habilitação em 
Magistério e/ou 

formação 
continuada em 

Educação Especial 

05 783,50 

20 
(vinte)  
horas 

semanal 

Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Relação afetiva 
personalizada e individualizada com cada criança/adolescente; Organização do 
ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de 
cada criança ou adolescente; Auxilio á criança e ao adolescente para lidar com sua 
história de vida, fortalecimento da auto-estima e construção da identidade; 
Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no 
cotidiano. Quando se mostrar necessário e pertinente, um profissional de nível 
superior (psicólogo ou Assistente Social) deverá também participar deste 
acompanhamento. 

TECNICO EM MEIO 
AMBIENTE 

Ensino Médio 
Completo e Curso de 

Técnico Ambiental 
01 1.543,75 

40 
horas 

semanal 

Utilizar métodos de análises para identificação dos processos de degradação 
natural; conhecer as atividades de exploração dos recursos naturais renováveis e 
não-renováveis; identificar os parâmetros de qualidade ambientais do solo, da 
água, do ar; avaliar os impactos ambientais causados pela exploração dos recursos 
naturais pelas atividade industriais, suas conseqüências na saúde, no ambiente e 
na economia, conhecer a legislação ambiental e utilizá-la convenientemente. 

TÉCNICO FLORESTAL 
Ensino Médio 

Completo; curso 
Técnico na área 

01 1.522,74 
40 

horas 
semanal 

Planeja, prepara e executa atividades de desenvolvimento, preservando o meio 
ambiente, entre outras, supervisionados por profissional de nível superior. Auxilia 
no desenvolvimento de métodos, processos e produtos. Pode exercer atividades 
auxiliares de difusão de pesquisa e desenvolvimento sustentável. 

TECNICO EM SANEAMENTO 
Ensino Médio 
Completo; curso 
Técnico na área 

01 1.522,74 
40 

horas 
semanal 

Elaborar e implantar projetos ambientais; gerenciar a implementação do sistema de 
Gestão Ambiental (SGA), implementam ações de controle de emissão de 
poluentes, administram resíduos e procedimentos de remediação.Podem prestar 
consultoria, assistência e assessoria.  

TECNICO EM AQUICULTURA 

Ensino médio  ou 
Curso Técnico em 
Aquicultura ou 
Recursos Pesqueiros 

01 1.543,75 
40 

horas 
semanal 

Realizar atividades de produção/cultivo da pesca de águas interiores e marinhos; 
Auxiliar o processamento de organismos aquáticos cultiváveis e a gestão de 
atividades produtivas da área de aqüicultura familiar e de empreendimentos 
aquícolas; Auxiliar atividades de ensino, pesquisa e extensão; Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de complexidade. 
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PROFESSOR NÍVEL MÉDIO 
 
 

CARGO 
Nº de 
vagas 

Carga 
Horária 

SINTESE DAS ATIVIDADES 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 
VENCIMENTO 

BASE (R$) 
Professor MAGISTÉRIO 
ZONA URBANA. 

35 

20 (vinte)  
horas 

semanal 

Ministrar aulas para turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental de 1º ao 5º 
ano e educação de Jovens e Adultos - EJA de 1ª e 2ª Etapas; participar da 
elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico da Unidade 
Educacional, bem como das demais atividades do processo educacional, visando à 
melhoria da qualidade da educação, em consonância com as diretrizes 
educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Novo Repartimento 
(SEMED). 

Ensino Médio 
com 

habilitação em 
Magistério 

783,50 

Professor MAGISTÉRIO 
ZONA RURAL DISTRITO 
DE VITORIA  DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO  

 33 

Professor MAGISTÉRIO 
Z. Rural – Parakanã, 
Vilas Divinópolis, Nova 
Aliança Xis e P.A’s da 
região 

10 

Professor MAGISTÉRIO 
ZONA RURAL POLO 
PESQUEIRO/ ILHAS 
LAGO UHT 

05 

Professor  MAGISTÉRIO  
ZONA RURAL TUERE. 

30 

Professor MAGISTÉRIO 
ZONA RURAL 
DISTRITO MARACAJÁ e 
ENTORNO  

14 

Professor MAGISTÉRIO 
ZONA RURAL 
DISTRITO BELO MONTE 
e ENTORNO 

14 

 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

CARGO 
REQUISITOS 

EXIGIDOS 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE 

Carga 
Horária 

SINTESE DAS ATIVIDADES 

ADMINISTRADOR  

Ensino  
 Superior em 

Administração com 
Especialização em Gestão 

Pública. REGISTRO E 
REGULARIDADE NO 
ÓRGÃO DE CLASSE 

01 1.901,32 
40 

horas 
semanal 

Planejar, organizar, controlar e assessorar a Administração Pública Municipal, nas 
áreas de recursos humanos, serviços sociais, materiais, patrimônio, de informações e 
tecnologia, implementando programas e projetos, elaborando planejamento 
organizacional, promovendo estudos de racionalização e controlando o desempenho 
organizacional, bem como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. 
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ASSISTENTE 
SOCIAL 

Ensino Superior em 
Assistência Social e 

Registro no 
CRESS/PA 

04 1.901,32 
40 

horas 
semanal 

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições 
sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços, recursos sociais e 
programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos 
sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, 
jurídica, habitação e outras); Exercer atividades específicas de planejamento, direção, 
coordenação, assessoramento e execução de programas sociais, em seus aspectos 
econômicos, políticos e sanitário; executar tarefas afins. 
 

BIÓLOGO 

Bacharel ou 
licenciado em curso 
de História Natural, 

ou de Ciências 
Biológicas, ou de 

licenciado em 
Ciências, com 
habilitação em 

Biologia,  

01 1.901,32 
40 

horas 
semanal 

Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia molecular, 
biotecnologia, biologia ambiental e epidemiologia e inventariar a biodiversidade. 
Organizar coleções biológicas, manejar recursos naturais, desenvolver atividades de 
educação ambiental. Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além 
de realizar análises clínicas, citológicas, cito gênicas e patológicas. Podem prestar 
consultorias e assessorias. 

CONTADOR 
Ensino Superior em 

Contabilidade e 
Registro no CRC/PA 

01 2.699,05 
40 

horas 
semanal 

Organizar e dirigir os trabalhos inerentes à contabilidade pública, planejar os trabalhos 
inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema de registro e operações para 
possibilitar o controle e acompanhamento contábil-financeiro; supervisionar os 
trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu 
processamento para assegurar o cumprimento do plano de contas adotado; elaborar 
balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, 
para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e 
financeira do órgão; participar da elaboração do orçamento-programa, fornecendo os 
dados contábeis para servirem de base à montagem do mesmo; outras atividades 
correlatas..  

ENFERMEIRO 
(DISPONIBILIDADE 

SMSS) 

Ensino Superior em 
Enfermagem e 

Registro no 
COREN/PA 

10 1.901,32 
40 

horas 
semanal 

Realizar atividades relacionadas ao exercício do cargo; supervisionar e orientar os 
trabalhos e auxiliares e técnicos em enfermagem e atividades correlatas; prestar 
assistência ao paciente em hospitais, Postos de Saúde, inclusive móveis e 
ambulatórios ou domicílios, prescrever ações e procedimentos e maior complexidade; 
coordenar e auditar serviços de enfermagem, implementar ações para a promoção da 
saúde junto à comunidade; planejar, analisar e executar atividades inerentes à função 
de Enfermagem do Programa Saúde da Família. Realizar assistência integral às 
pessoas e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários. Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS, bem como executar outras atribuições compatíveis com a 
natureza do cargo. 

ENFERMEIRO 
Zona Rural Distrito 

de Vitória da 
Conquista 

 

Ensino Superior em 
Enfermagem e 

Registro no 
COREN/PA 

01 1.901,32 
40 

horas 
semanal 

Realizar atividades relacionadas ao exercício do cargo; supervisionar e orientar os 
trabalhos e auxiliares e técnicos em enfermagem e atividades correlatas; prestar 
assistência ao paciente em hospitais, Postos de Saúde, inclusive móveis e 
ambulatórios ou domicílios, prescrever ações e procedimentos e maior complexidade; 
coordenar e auditar serviços de enfermagem, implementar ações para a promoção da 
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ENFERMEIRO Zona 
Rural Distrito de 

Belo Monte 
01 

saúde junto à comunidade; planejar, analisar e executar atividades inerentes à função 
de Enfermagem do Programa Saúde da Família. Realizar assistência integral às 
pessoas e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários. Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS, bem como executar outras atribuições compatíveis com a 
natureza do cargo. 

ENFERMEIRO Zona 
Rural Distrito de 

Maracajá 
01 

ENFERMEIRO Zona 
Rural Vila Novo 

Horizonte – Tuerê I 
01 

ENFERMEIRO Zona 
Rural Vila Pista da 

Ciex – Tuerê II 
01 

ENFERMEIRO Zona 
Rural Vila Polo 

Pesqueiro 
01 

ENFERMEIRO Zona 
Rural Vila 

Divinópolis Km112 
01 

ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

Graduação na área 
de atuação e registro 

no respectivo 
Conselho da 

Categoria 
Profissional 

02 3.306,66 
40 

horas 
semanal 

Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos 
naturais renováveis e ambientais. Fiscalizar essas atividades, promover a extensão 
rural, orientando produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e 
elaborar documentação técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria 
técnicas.  
 
 
 

ENGENHEIRO 
AMBIENTAL 

Graduação na área 
de atuação e registro 

no respectivo 
Conselho da 

Categoria 
Profissional 

01 3.306,66 
40 

horas 
semanal 

Elaborar e implantar projetos ambientais; gerenciar a implementação do sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) Nos órgãos públicos e empresas, implementar ações de 
controle de emissão de poluentes, administrar resíduos e procedimentos de 
remediação. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria 

ENGENHEIRO 
CIVIL 

Graduação na área 
de atuação e registro 

no respectivo 
Conselho da 

Categoria 
Profissional 

01 3.306,66 
40 

horas 
semanal 

Trabalha na área de planejamento e gerenciamento de projetos construtivos para o setor 
público. Elabora, executa e dirige projetos de engenharia civil relativo a rodovias, ruas, pontes e 
outras obras civis; Orienta a construção, manutenção e reparo de obras civis; Avalia as 
condições requeridas para a obra; Examina as característica do terreno a ser utilizado para a 
obra; Calcula os esforços e deformações previstos na obra projetada ou que afetem a mesma, 
como: carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura; 
Elabora projeto de construção, preparando plantas, especificações de obras, indicando tipos e 
qualidade de materiais, equipamentos e mão de obra necessários, efetuando um cálculo 
aproximado dos custos; Acompanha à medida em que avançam as obras para assegurar o 
cumprimento dos prazos e dos padrões de segurança recomendados; Exerce outras atividades, 
compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de 
superiores hierárquicos. 



16 

 

FARMACÊUTICO 
BIOQUÍMICO 

Graduação em 
FARMÁCIA com 
habilitação em 
BIOQUÍMICA e 

Registro no CRF/PA 

02 1.901,32 
40 

horas 
semanal 

Realizar tarefas inerentes à área de análises clínicas, desenvolver e interpretar a 
rotina de todos os setores laboratoriais (bioquímica, imunologia, microbiologia, 
hematologia e urinálise); coletar amostras de material e prepará-la para análise, 
segundo a padronização; realizar e interpretar exames de análises clínica-
hematologia, parasitologia, bacteriologia, urinálisevirologia, micologia e outros, 
valendo-se de técnicas específicas para complementar o diagnóstico de doenças; 
manter controle de qualidade no setor laboratorial; orientar, supervisionar e controlar 
os auxiliares e técnicos de laboratório quanto ao desempenho das suas funções, 
planejando, programando e avaliando todas as atividades de atuação na área; 
participar nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária; executar tarefas afins 

MEDICO 
CIRURGIÃO 

GERAL 

Ensino Superior em 
Medicina com 

especialização em 
Cirurgia Geral e 

Registro no CRM/PA 

01 6.213,00 
40 

horas 
semanal 

Desenvolver atividades de programação em sua área de atuação; preparar relatórios e 
outros documentos relativos ao exercício de suas atividades; realizar intervenções 
cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada Paciente; realizar consultas e 
atendimentos médicos para tratamento de pacientes; implementar ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; 
elaborar documentos médicos, administrar serviços em saúde e difundir 
conhecimentos da área médica; outras atividades definidas em Regulamento. 
 

MEDICO CLINICO 
GERAL 

Ensino Superior em 
Medicina e Registro 

no CRM/PA 
02 4.905,00 

40 
horas 

semanal 

Compreende os cargos permanentes que se destinam a examinar pacientes visando 
técnicas próprias e ou solicitando exames complementares para determinar o 
diagnóstico dentro de suas especialidades, competindo-lhe ainda prescrever 
medicamentos ou tratamentos conforme diagnósticos, emitir atestado de saúde de 
sanidade física ou mental e de óbito. 

MEDICO DO 
TRABALHO 

Ensino Superior em 
Medicina com 

especialização em 
Medicina do trabalho 
Registro no CRM/PA 

01 4.905,00 
40 

horas 
semanal 

Executar atividades correspondentes à sua respectiva formação de Nível Superior; 
orientar quando solicitado, o trabalho de outros funcionários; desenvolver atividades 
de programação em sua área de atuação; preparar relatórios e outros documentos 
relativos ao exercício de suas atividades; realizar consultas e atendimentos médicos; 
tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde 
tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde; efetuar 
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir 
conhecimentos da área médica. Outras atividades definidas em Regulamento 

MEDICO 
GINECOLOGISTA/

OBSTETRA 

Ensino Superior em 
Medicina com 

especialização em 
Ginecologia Registro 

no CRM/PA 

01 6.213,00 
40 

horas 
semanal 

Realizar atendimento na área de ginecologia; desempenhar funções da medicina 
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, 
acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua 
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área. 

MEDICO 
ORTOPEDISTA 

Ensino Superior em 
Medicina com 

especialização em 
Ortopedia Registro 

no CRM/PA 

01 4.905,00 
40 

horas 
semanal 

Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar em Ortopedia; recepcionar e identificar o 
paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; atuar como médico especialista em 
equipe multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e 
coletivos em Unidades de Saúde, realizando clínica ampliada; realizar atendimento ao 
acidentado do trabalho; emitir atestado de óbito; realizar procedimentos cirúrgicos, primeiros 
socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; 
articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos 
pacientes; Desempenhar outras atividades afins ao cargo.  
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MÉDICO 
VETERINÁRIO 

Ensino Superior em 
Medicina Veterinária 

Registro no 
CRMV/PA 

01 3.306,66 
40 

horas 
semanal 

Exercer atividades específicas de planejamento, coordenação e execução das ações 
de vigilância sanitária e controle das zoonoses. Prevenção, controle, erradicação e 
tratamento das doenças, traumatismos ou qualquer outro agravo à saúde dos animais, 
além do controle da sanidade dos produtos e subprodutos de origem animal para o 
consumo humano.  

 
 
 

NUTRICIONISTA 
(SEC. EDUCAÇÃO) 

(SEC. SAÚDE) 
 

Ensino Superior em 
Nutrição e Registro 

no CRN/PA 
 
 
 
 
 
 

01 1.901,32 
40 

horas 
semanal 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios   e   enfermos); organizar,   
administrar   e   avaliar   unidades   de   alimentação   e   nutrição;   efetuar controle   higiênico-
sanitário;   participar   de   programas   de   educação   nutricional; interpretar indicadores 
nutricionais; calcular gasto energético; identificar necessidades nutricionais; realizar diagnóstico 
dietético-nutricional; Efetuar controle higiênico- sanitário; solicitar análise microbiológica dos 
alimentos; efetuar   controles   de   saúde   dos   funcionários;   solicitar   análise   
bromatológica  dos alimentos. 
Prestar assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em nível de consultório de nutrição e 
dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando dietas para enfermos; 
acompanhar o trabalho de o pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição de 
refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição; prescrever 
suplementos nutricionais necessários à complementação da dieta; planejar e elaborar 
cardápios, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos pelos comensais e no 
estudo dos meios e técnicas de preparação dos mesmos. Outras tarefas compatíveis com as 
exigências do cargo. 

ODONTÓLOGO 

 
Ensino Superior em 

Odontologia e 
Registro no CRO/PA 

01 1.901,32 
40 

horas 
semanal 

Exercer atividades específicas de planejamento, supervisão, coordenação e execução 
especializada relacionados a assistência buco-dentária. Diagnosticar, tratar e prevenir 
todas as patologias orais e maxilares, bem como todas as estruturas anexas a estes. 
Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de 
prevenção à saúde da boca e dos dentes; supervisionando-os e observando os 
resultados, a fim de contribuir para a melhoria da saúde bucal da comunidade 
executar outras tarefas correlatas. 

PSICÓLOGO 
EDUCAÇÃO / 

AÇÃO SOCIAL 

Ensino Superior em 
Psicologia  e 

Registro no CRP/PA 
02 1.901,32 

40 
horas 

semanal 

Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social; 
acompanhar o cliente durante o processo de tratamento e cura; proporcionar suporte 
emocional para cliente internado em hospital e seus familiares, auxiliando-os na 
elaboração de experiência de doença orgânica, crises e perdas; realizar 
acompanhamento terapêutico no pré, Peri e pós-cirurgico; observar e propor 
mudanças em situações e fatos que envolvam a possibilidade de humanização no 
contexto hospitalar.elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade. Outra tarefas compatíveis com o exercício da função. 

ZOOTECNISTA 

Graduação superior 
em Zootecnia e 

Registro no CRMV/ 
Zootecnia 

01 1.901,32 
40 

horas 
semanal 

Desenvolver trabalhos na área de manejo de pastagem; zelar pela criação de animais 
para abate como: bovinos, suínos, peixes e frangos, aplicando técnicas de criação e 
bem estar animal, de aprimoramento e de melhoramentos genéticos e manejo das 
raças para o consumo humano. Elaborar e planejar a economia rural de modo a 
organizar a criação de animais na propriedade, com o objetivo de aumentar a 
produtividade, melhorando a qualidade e garantindo a sanidade dos rebanhos através 
de manejo sanitário de animais, buscar a eficiência reprodutiva animal que desenvolva 
trabalhos principalmente voltado à piscicultura. Atuar na prevenção de doenças, cuidar 
da nutrição e fiscalizar as condições sanitárias em que os animais são mantidos, até a 
fabricação de produtos de origem animal na indústria. 
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GEÓGRAFO 

Curso Superior na 
área de atuação e 

registro no 
respectivo Conselho 

da 
Categoria 

Profissional 

01 1.901,32 
40 

horas 
semanal 

Estudar a organização espacial por meio da interpretação e da interação dos aspectos 
físicos e humanos; regionalizar o território em escalas que variam do local ao global; 
avaliar os processos de produção do espaço, subsidiando o ordenamento territorial; 
participar do planejamento regional, urbano, rural, ambiental e da formulação de 
políticas de gestão do território; proceder estudos necessários ao estabelecimento de 
bases territoriais; emitir  laudos e pareceres técnicos; monitorar o uso e ocupação da 
terra, vistoriam áreas em estudo, estudar a pressão antrópica e diagnosticar impactos 
e tendências. 

ENGENHEIRO DE 
PESCA 

Curso Superior na 
área de atuação e 

registro no 
respectivo Conselho 

da 
Categoria 

Profissional 

01 3.306,66 
40 

horas 
semanal 

Planejar, coordenar, executar intervenção técnico-científica em aqüicultura, pesca e 
tecnologia do pescado, bem como em atividades na área de biotecnologia e demais 
serviços voltados à aqüicultura e pesca. Estudar e implantar, na área da aqüicultura, 
métodos de criação e reprodução de animais aquáticos em cativeiros, definir as 
instalações para o seu cultivo. Atuar junto às comunidades de pescadores, ensinando 
novas tecnologias e realizando planejamento sócio-econômico. Outras tarefas 
compatíveis com o exercício do cargo. 

 
 
 

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 
 

Professor PEDAGOGO 
ZONA URBANA 

35 

20 (vinte)  
horas 

semanais 

Ministrar aulas para turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 5º 
ano e educação de Jovens e Adultos - EJA; participar da elaboração, implementação e 
avaliação do Projeto Pedagógico da Unidade Educacional, bem como das demais 
atividades do processo educacional, visando à melhoria da qualidade da educação, 
em consonância com as diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de Educação 
de Novo Repartimento (SEMED). 

Licenciatura 
Plena em 

Pedagogia ou 
Normal 
Superior 

1.011,00 

Professor PEDAGOGO 
ZONA RURAL DISTRITO 
DE VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO  

33 

Professor PEDAGOGO 
Z. Rural – Parakanã, 
Vilas Divinópolis, Nova 
Aliança Xis e P.A’s da 
região 

04 

Professor PEDAGOGO 
ZONA RURAL POLO 
PESQUEIRO/ ILHAS 
LAGO UHT 

05 

Professor PEDAGOGO 
ZONA RURAL TUERE. 

30 

Professor PEDAGOGO 
ZONA RURAL 
DISTRITO MARACAJÁ e 
ENTORNO  
 

14 
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Professor PEDAGOGO 
ZONA RURAL 
DISTRITO BELO MONTE 
e ENTORNO 

14 

Professor PORTUGUES 
ZONA URBANA 

11 

20 (vinte)  
horas 

semanais 

Ministrar aulas de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 
3ª e 4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação. 

Licenciatura 
Plena em 

Língua 
Portuguesa 

1.011,00 

Professor PORTUGUES 
ZONA RURAL DISTRITO 
DE VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO  

09 

Professor PORTUGUES 
Z. Rural – Parakanã, 
Vilas Divinópolis, Nova 
Aliança Xis e P.A’s da 
região 

02 

Professor PORTUGUES 
ZONA RURAL POLO 
PESQUEIRO/ ILHAS 
LAGO UHT 

01 

Professor PORTUGUES 
ZONA RURAL TUERE. 

04 

Professor PORTUGUES 
ZONA RURAL 
DISTRITO MARACAJÁ e 
ENTORNO  

07 

Professor PORTUGUES 
ZONA RURAL 
DISTRITO BELO MONTE 
e ENTORNO 

03 
 

Professor MATEMÁTICA 
ZONA URBANA 

13 

20 (vinte)  
horas 

semanais 

Ministrar aulas de Matemática no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação. 

Licenciatura 
Plena em 

Matemática 
e/ou 

Habilitação 
Específica 

1.011,00 

Professor MATEMÁTICA 
ZONA RURAL DISTRITO 
DE VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO 

09 

Professor MATEMÁTICA  
Z. Rural – Parakanã, 
Vilas Divinópolis, Nova 
Aliança Xis e P.A’s da 
região 
 

02 
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Professor/ 
MATEMÁTICA/ ZONA 
RURAL/ POLO 
PESQUEIRO/ ILHAS 
LAGO UHT 
 

01 

Professor 
MATEMÁTICA/ ZONA 
RURAL/ TUERÊ. 

04 

Professor MATEMÁTICA 
ZONA RURAL 
DISTRITO MARACAJÁ e 
ENTORNO  
 

07 

Professor MATEMÁTICA 
ZONA RURAL 
DISTRITO BELO MONTE 
e ENTORNO 
 

03 

Professor  HISTÓRIA/ 
ZONA URBANA 
 

02 

20 (vinte)  
horas 

semanais 

Ministrar aulas de História no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação 

Licenciatura 
Plena em 
História 

1.011,00 

Professor  HISTÓRIA  
ZONA RURAL DISTRITO 
DE VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO 

04 

Professor HISTÓRIA  Z. 
Rural – Parakanã, Vilas 
Divinópolis, Nova 
Aliança Xis e P.A’s da 
região 

01 

Professor HISTÓRIA / 
ZONA RURAL/ TUERÊ 
 

02 

Professor HISTÓRIA  
ZONA RURAL 
DISTRITO MARACAJÁ e 
ENTORNO  

03 

Professor HISTÓRIA  
ZONA RURAL 
DISTRITO BELO MONTE 
e ENTORNO 

01 
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Professor GEOGRAFIA/ 
ZONA URBANA  

07 

20 (vinte)  
horas 

semanais 

Ministrar aulas de Geografia no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação 

Licenciatura 
Plena em 
Geografia 

1.011,00 

Professor GEOGRAFIA/ 
ZONA RURAL DISTRITO 
DE VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO 

04 

Professor  GEOGRAFIA / 
Z. Rural – Parakanã, 
Vilas Divinópolis, Nova 
Aliança Xis e P.A’s da 
região 

01 

Professor  GEOGRAFIA / 
ZONA RURAL/ TUERÊ 

02 

Professor GEOGRAFIA 
ZONA RURAL 
DISTRITO MARACAJÁ e 
ENTORNO  

03 

Professor GEOGRAFIA 
ZONA RURAL 
DISTRITO BELO MONTE 
e ENTORNO 

01 

Professor  CIÊNCIAS/ 
ZONA URBANA. 

10 

20 (vinte)  
horas 

semanais 

Ministrar aulas de Ciências no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação 

Licenciatura 
Plena em 
Ciências 

Naturais e/ou 
Habilitação 
Específica 

1.011,00 

Professor CIÊNCIAS/ 
ZONA RURAL DISTRITO 
DE VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO 
 

04 

Professor/ CIÊNCIAS / Z. 
Rural – Parakanã, Vilas 
Divinópolis, Nova 
Aliança Xis e P.A’s da 
região 
 

01 

Professor CIÊNCIAS / 
ZONA RURAL/ TUERÊ  
 

02 

Professor CIÊNCIAS 
ZONA RURAL 
DISTRITO MARACAJÁ e 
ENTORNO  

03 
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Professor CIÊNCIAS 
ZONA RURAL 
DISTRITO BELO MONTE 
e ENTORNO 

01 

Professor  INGLÊS/ 
ZONA URBANA 

06 

20 (vinte)  
horas 

semanais 

Ministrar aulas de Inglês no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação 

Licenciatura 
Plena em 

Inglês e/ou 
Habilitação 
Específica 

1.011,00 

Professor  INGLÊS/ 
ZONA RURAL DISTRITO 
DE VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO 

03 

Professor INGLÊS / 
ZONA RURAL/ TUERÊ – 
20 Hs. 
 

01 

Professor INGLÊS ZONA 
RURAL DISTRITO 
MARACAJÁ e 
ENTORNO  

03 

Professor INGLÊS ZONA 
RURAL DISTRITO BELO 
MONTE e ENTORNO 

01 

Professor ARTES/ 
ZONA URBANA. 

04 

20 (vinte)  
horas 

semanais 

Ministrar aulas de Artes no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª Etapas, 
nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, conforme o 
horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação 

Licenciatura 
Plena em 

Artes 
1.011,00 

Professor ARTES/ ZONA 
RURAL DISTRITO DE 
VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO 

01 

Professor ARTES ZONA 
RURAL DISTRITO 
MACACAJÁ e 
ENTORNO  

01 

Professor  ENSINO 
RELIGIOSO/ ZONA 
URBANA 
 

02 

20 (vinte)  
horas 

semanais 

Ministrar aulas de Ensino Religioso no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 
4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação 

Licenciatura 
Plena ou 

Bacharel em 
Ensino 

Religioso 

1.011,00 Professor  ENSINO 
RELIGIOSO/ ZONA 
RURAL DISTRITO DE 
VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO 

01 
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Professor ENSINO 
RELIGIOSO ZONA 
RURAL DISTRITO 
MARACAJÁ e 
ENTORNO  

01 

Professor ENSINO 
RELIGIOSO ZONA 
RURAL DISTRITO BELO 
MONTE e ENTORNO 

01 

Professor SOCIOLOGIA  
ZONA URBANA 

05 

20 (vinte)  
horas 

semanais 

Ministrar aulas de Sociologia no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação 

Licenciatura 
Plena em 
Sociologia 

e/ou 
Habilitação 
Específica 

1.011,00 

Professor SOCIOLOGIA/ 
ZONA RURAL DISTRITO 
DE VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO 

03 

Professor  SOCIOLOGIA 
ZONA RURAL 
DISTRITO MACACAJÁ e 
ENTORNO  

03 

Professor SOCIOLOGIA 
ZONA RURAL 
DISTRITO BELO MONTE 
e ENTORNO 

01 

Professor  EDUCAÇÃO 
FÍSICA ZONA URBANA  

15 

20 (vinte)  
horas 

semanais 

Ministrar aulas de Educação Física no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 
4ª Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação 

Licenciatura 
Plena em 
Educação 
Física e 

REGISTRO E 
REGULARIDA

DE NO 
ÓRGÃO DE 

CLASSE 

1.011,00 

Professor EDUCAÇÃO 
FISICA/ ZONA RURAL 
DISTRITO DE VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO 

03 

Professor EDUCAÇÃO 
FISICA/ ZONA RURAL/ 
TUERÊ 

01 

Professor EDUCAÇÃO 
FISICA ZONA RURAL 
DISTRITO MARACAJÁ e 
ENTORNO  

03 

Professor EDUCAÇÃO 
FISICA ZONA RURAL 
DISTRITO BELO MONTE 
e ENTORNO 

01 

Professor FILOSOFIA/ 
ZONA URBANA  

05 
20 (vinte)  

horas 
Ministrar aulas de Filosofia no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 

Licenciatura 
Plena em 

1.011,00 
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Professor FILOSOFIA 
ZONA RURAL DISTRITO 
DE VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO 

03 

semanais conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação 

Filosofia e/ ou 
Habilitação 
Específica 

Professor  FILOSOFIA 
ZONA RURAL 
DISTRITO MARACAJÁ e 
ENTORNO  

03 

Professor FILOSOFIA 
ZONA RURAL 
DISTRITO BELO MONTE 
e ENTORNO 

01 

Professor  REDAÇÃO/ 
ZONA URBANA 

05 

20 (vinte)  
horas 

semanais 

Ministrar aulas de Redação no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares e de recuperação, de forma prática e dinâmica, 
conforme o horário e programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria 
Municipal de Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de 
atuação 

Licenciatura 
Plena Língua 
Portuguesa 

1.011,00 

Professor/ REDAÇÃO 
ZONA RURAL DISTRITO 
DE VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO 

03 

Professo/ REDAÇÃO / 
ZONA RURAL/ TUERÊ 

01 

Professor REDAÇÃO 
ZONA RURAL 
DISTRITO MARACAJÁ e 
ENTORNO  

03 

Professor  REDAÇÃO 
ZONA RURAL 
DISTRITO BELO MONTE 
e ENTORNO 

01 

Professor de 
Computação – ZONA 
URBANA 
 
 
 
 

02 
20 (vinte) 

horas 
semanais 

Ministrar aulas de Computação no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e EJA 3ª e 4ª 
Etapas, nos períodos regulares, de forma prática e dinâmica, conforme o horário e 
programa previamente estabelecido pela escola e/ou Secretaria Municipal de 
Educação. Desenvolver outras atividades correlatas a sua área de atuação. 

Licenciatura 
Plena em 

computação ou 
especialização 

na área de 
informática. 

1.011,00 

Professor de Educação 
Especial – ZONA 
URBANA 

02 
20 (vinte) 

horas 
semanais 

Traduzir e interpretar Libras/Português/Libras: Fazer tradução e interpretação de Língua 
Portuguesa para Libras e Braile de todas as áreas do conhecimento do currículo da Educação 
Básica em escolas inclusivas da Rede Pública Municipal. Intermediar a comunicação entre 
interlocutores surdos e ouvintes em situações do cotidiano escolar. Prestar serviços em 
seminários, cursos e reuniões e/ou outros e eventos de formação continuada, quando solicitado. 
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

Licenciatura 
Plena em 
Educação 

Especial e/ou 
Habilitação 
Específica 

1.011,00 



25 

 

TÉCNICO 
PEDAGÓGICO – Zona 

Urbana 
15 

40 
(quarenta

) horas 
semanais 

Implementar a execução, avaliação, coordenação e reconstrução do projeto político 
pedagógico da escola com a equipe escolar; Viabilizar o trabalho Pedagógico coletivo 
e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela 
vinculadas; Elaborar projetos pedagógicos especiais; 
Exercer atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de 
ensino; Gerenciar, planejar, organizar e coordenar a execução de propostas 
pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e 
discentes. 

Licenciatura 
Plena em 
Pedagogia 

com 
Habilitação em 

Gestão 
Escolar, e/ou 
Licenciatura 

Plena em 
Pedagogia 
com Pós-

Graduação em 
Gestão 
Escolar, 

Psicopedagogi
a ou  

Orientação 
Escolar  

2.016,00 

TÉCNICO 
PEDAGÓGICO  
ZONA RURAL DISTRITO 
DE VITORIA DA 
CONQUISTA E P.A. RIO 
GELADO  
 

04 

TÉCNICO  
PEDAGÓGICO  
Z. Rural – Parakanã, 
Vilas Divinópolis, Nova 
Aliança Xis e P.A’s da 
região 

01 

TÉCNICO 
PEDAGÓGICO  
ZONA RURAL POLO 
PESQUEIRO/ ILHAS 
LAGO UHT 

01 

TÉCNICO 
PEDAGÓGICO 
ZONA RURAL TUERE. 

03 

TÉCNICO 
PEDAGÓGICO  
ZONA RURAL 
DISTRITO MARACAJÁ e 
ENTORNO  

03 

TÉCNICO 
PEDAGÓGICO  
ZONA RURAL 
DISTRITO BELO MONTE 
e ENTORNO 

01 

 

 


