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ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS  

 

1.1 – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Cargo 01 Agente de Serviços Gerais 

 
Atribuições 

Limpar móveis e equipamentos de escritório: zelar 
pela manutenção de máquinas e equipamentos sob 

guarda; executar atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Escolaridade elementar - alfabetizado. 

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos.  

Quantidade de Vagas 07 (sete) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 02  Auxiliar de Manutenção 

 
Atribuições 

Auxiliar em todas as atividades relacionadas ao 
reparo e manutenção de autos; abastecer veículos e 

máquinas oficiais; zelar pela guarda e manutenção 
de instrumentos de trabalho. 

Nível de Escolaridade Escolaridade elementar - alfabetizado 

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos.  

Quantidade de Vagas 06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 03 Eletricista 

Atribuições Atividades de montagem, ajustamento, instalação, 

manutenção e reparação na área de eletricidade. 

Nível de Escolaridade Ensino Fundamental até a 4
a
. Série.  

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos.  

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 
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Cargo 04 Encanador 

 
 
Atribuições 

Executar atividades de manutenção e instalação de 
tubulações, testar as canalizações para assegurar a 
vedação e funcionamento de todo sistema; executar 

o fechamento de furos e rasgos, alinhando e 
aprimorando as tubulações. 

Nível de Escolaridade Ensino Fundamental até a 4
a
. Série.  

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos.  

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 05 Pedreiro 

 

 
Atribuições 

Atividades envolvendo trabalhos de alvenaria, 

verificar as características da obra, orientar na 
escolha do material apropriado, construir alicerces, 
levantar muros, paredes e construções similares; 

realizar atividade de manutenção de prédio, calçadas 
etc. 

Nível de Escolaridade Ensino Fundamental até a 4
a
. Série.  

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos.  

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 06 Motorista 

 
 

Atribuições 

Conduzir automóveis e outros veículos destinados ao 
transporte de pessoas e/ou materiais; manter o 

veículo lubrificado, lavado e abastecido; efetuar 
conserto de emergência nos veículos que dirige e 
submeter à revisão periódica 

Nível de Escolaridade Ensino Fundamental até a 4
a
. Série.  

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 

públicos e Carteira Nacional de Habilitação Categoria 
C.  

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 
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Cargo 07 Operador de Máquinas Pesadas 

 
 
Atribuições 

Executar trabalho de operação com patrol, pá 
mecânica, rolo compressor, retroescavadeira, 
tratores em geral e outras máquinas pesadas 

semelhantes; manutenção das máquinas lubrificadas, 
lavadas e abastecidas. 

Nível de Escolaridade Ensino Fundamental até a 4
a
. Série.  

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos e Carteira Nacional de Habilitação Categoria 

D.  

Quantidade de Vagas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais)  

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

1.2– CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

 

Cargo 08 Auxiliar de Administração 

 

 
 
Atribuições 

Receber, registrar, colecionar e arquivar documentos; 

atender ao público interno e externo em assuntos 
ligados à sua área de competência; executar 
trabalhos digitalizados; operar máquinas copiadoras; 

prestar informações quando solicitadas sobre a 
movimentação e arquivamento de processos; 
executar atribuições correlatas.  

Nível de Escolaridade Ensino Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de Ensino 
Fundamental. 

Quantidade de Vagas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 20% de 
escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 09 Telefonista 

 
 
 

Atribuições 

Atender as chamadas telefônicas; manejar a mesa 
telefônica, zelar pelos equipamentos, comunicando 
defeitos, solicitando conserto e sua manutenção; 

registrar a duração das ligações; executar pequenas 
tarefas de apoio administrativo referente à sua área 
de trabalho, tais como coletar requisição de ligações 

interurbanas particulares. 

Nível de Escolaridade Ensino Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de Ensino 
Fundamental. 

Quantidade de Vagas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 20% de 
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escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

1.3 – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

Cargo 10 Agente de Vigilância Sanitária 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Atribuições 

Analisar vistorias realizadas; inspecionar e 

reinspecionar produtos destinados ao uso e consumo 
do público no comércio em geral; fiscalizar mercados, 
feiras, casas comerciais e industriais que lidam com 

produtos de interesse à saúde pública, matadouros e 
abatedouros; efetuar controle de zoonoses; emitir 
laudos e pareceres sobre assuntos de sua 

especialidade; fornecer dados estatísticos quanto aos 
fatores de poluição do ar, água, solo e depredação 
de recursos naturais; fiscalizar a ação poluidora de 

empreendimentos industriais, fabris e congêneres; 
fiscalizar veículos automotores quanto à emissão de 
poluentes; fiscalizar a produção e comercialização de 

produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente; 
fiscalizar fontes de poluição sonora; fiscalizar a 
qualidade das águas de recreação de uso coletivo; 

fiscalizar empresas prestadoras de serviços de 
desratização, desinfecção e eliminação de outros 
vetores biológicos; fiscalizar atividades mineradora 

de classe II; controlar focos de roedores; participação 
nas ações educativas ambientais referentes ao 
roedores e outros vetores biológicos; capturar 

animais errantes e vadios; exercer outras atividades 
correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de nível médio, 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação – MEC. 

Quantidade de Vagas 13 (treze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 
escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 11 Assistente Administrativo 

 
 

 
 
 

 
Atribuições 

Realizar crítica de dados; efetuar levantamento de 
dados, tabulação, acompanhamento e análise dos 

dados bioestatísticos; ter o domínio sobre as leis; 
executar atividades de estudo e análise de processos 
de interesse geral ou específico do setor, bem como 

acompanhar sua tramitação; orientar e aplicar 
formulários, redigir atos administrativos e 
documentos; controlar material de consumo e 

permanente e providenciar sua reposição; fazer 
controle de frequência, férias e folha de pagamento; 
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auxiliar na preparação e controle do orçamento geral; 
efetuar pagamentos, organizar arquivos; redigir 
documentos, desenvolvendo outras atividades 

correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de nível médio, 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC. 

Quantidade de Vagas 08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 
escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 12 Auxiliar Técnico em Computação 

 
 
 

 
Atribuições 

Efetuar análise qualitativa dos documentos a serem 
digitados; devolver os documentos que não 
contenham informações suficientes de acordo com 

as especificações do programa de entrada de dados; 
preparar os documentos a serem digitados; manter a 
sequência e o controle dos documentos; verificar as 

informações encaminhadas para digitação; zelar 
pelos equipamentos, mantendo-os limpos e em 
ordem; tomar providência junto ao órgão competente 

com relação à falha de equipamentos e sistema. 

Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de nível médio, 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC. Curso de 

capacitação na área de conhecimento de Técnico em 
Informática. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 

escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 13 Técnico Agrícola 

 

 
 
 

 
 
Atribuições 

Prestar assistência técnica no estudo e 

desenvolvimento de projetos e pesquisas 
tecnológicas ou nos trabalhos de vistoria, perícia, 
avaliação e arbitramento, sob supervisão de um 

profissional de nível superior; projetar detalhes de 
construções rurais; manejar e regular máquinas e 
implementos agrícolas; dar assistência técnica na 

aplicação de produtos especializados; executar e 
fiscalizar os procedimentos compreendidos desde o 
preparo do solo até a colheita, armazenamento, 

colaborar nos procedimentos de multiplicação de 
sementes e mudas, bem como em serviços de 
drenagem e irrigação, conduzir equipes de 

instalação, montagem e manutenção de 
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equipamentos agrícolas em instalações rurais. 

Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de nível médio, 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC. 

Quantidade de Vagas 06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 
escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 14 Técnico em Agrimensura 

 
 
 

 
 
 

Atribuições 

Executar levantamento topográfico, tomando e 
anotando medidas fornecidas por instrumentos de 
agrimensura; efetuar cálculo de agrimensura, 

analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, 
registros e especificações, efetuar conhecimento 
básico da área programada, elaborar esboços, 

plantas e relatórios técnicos, sobre os traçados a 
serem feitos; acompanhar os trabalhos topográficos 
determinando o balizamento; zelar pela manutenção 

e guarda de instrumentos. 

Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de nível médio, 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 
escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 15 Técnico em Contabilidade 

 
 
 

 
 
 

 
 
Atribuições 

Executar serviços auxiliares de contabilidade; 
examinar Nota de Empenho, verificando a 
classificação e a existência de saldo nas dotações 

orçamentárias; verificar processos a pagar; emitir 
Nota de Pagamento de Despesa Orçamentária; emitir 
cheques; efetuar controle dos recursos financeiros; 

efetuar conciliações bancárias; emitir Nota de 
Receita e Despesa Extra-Orçamentária; examinar 
processo de Prestação de Contas; efetuar a 

Prestação de Contas, acertos e ajustes de contas em 
geral; promover a confecção de extratos de contas 
de qualquer natureza ou de qualquer tipo de 

contabilidade; efetuar escrituração e encerramento 
de escritas contábeis; levantar balancetes e balanços 
orçamentários, financeiros e patrimoniais; organizar 

boletins de receita e despesas; fazer averbações, 
conferência de guias de juros de apólice da dívida 
pública; operar com máquina de contabilidade em 

geral. 
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Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de nível médio, 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 
escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 16 Técnico em Edificações 

 
 
 

 
 
Atribuições 

Cadastrar obras e serviços de engenharia; disciplinar 
as obras em execução; informar sobre a evolução de 
obras na cidade; informar sobre reclamação, 

embargos e interditos; verificar situação de 
estabilidade; fiscalizar obras licenciadas; desenvolver 
projetos, auxiliando arquitetos e engenheiros, ler, 

interpretar e executar desenhos arquitetônicos de 
estruturas e instalações; executar cronogramas 
físico-financeiros, acompanhar a execução de obras 

de construção civil; executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de nível médio, 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 
escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 17 Técnico em Laboratório 

 
 
 

 
 
 

Atribuições 

Conhecer, conservar e operar equipamentos de 
laboratório; esterilizar instrumentos, vidros e demais 
utensílios de laboratório; zelar pela manutenção das 

instalações e equipamentos, propondo os reparos 
necessários; requisitar o material de consumo 
necessário; orientar os responsáveis por coleta de 

material (solos, agregados, ligantes e mistura) na sua 
extração, uso de ferramentas, acondicionamento do 
material coletado, bem como fornecimento dos 

recipientes para coleta; identificar e registrar amostra; 
preparar material para ensaios, executar e controlar 
os mesmos, comparando com os limites normativos; 

executar coleta de linfa, sangue e secreções; 
executar atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de nível médio, 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação – MEC. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
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pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 
escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 18 Técnico em Saneamento 

 
 
 

 
 
 

Atribuições 

Orientar a execução de instalação hidro-sanitárias 
prediais, assentamento de redes de água e esgoto, 
drenagem de águas pluviais e instalações de 

tratamento de água e esgoto; auxiliar no tratamento 
de projetos integrados de saneamento, atuando em 
levantamento de dados, cálculos, desenhos e 

orçamentos; operar e manter sistemas de 
abastecimento de água e esgotos sanitários; 
desenvolver trabalhos de saneamento básico em 

comunidades, atuando na orientação de construção e 
melhoria de poços, destino de lixo, inspeção de 
viveres, controle de artrópodes e roedores; executar 

atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de nível médio, 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 
escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 19 Técnico Ambiental 

 
 
 

 
Atribuições 

Proporcionar suporte e apoio técnico especializado à 
execução das políticas municipais de meio ambiente; 
executar atividades de coleta, seleção e tratamento 

de dados e informações especializadas e voltadas 
para as atividades ambientais; orientar e controlar 
processos voltados para as áreas de conservação, 

pesquisa, proteção e defesa ambiental; elaborar 
relatórios estatísticos e de análise sobre suas 
atividades; executar atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de nível médio, 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação – MEC. 

Quantidade de Vagas 15 (quinze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada 
às pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 

escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 
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1.4 – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

 

Cargo 20 Administrador 

 
 
 

 
 
 

 
Atribuições 

Supervisionar e executar atividades relacionadas a 
pesquisas, estudos e análises, interpretações, 
planejamento, coordenação, implantação e controle 

dos trabalhos de administração em geral; estudar a 
estrutura organizacionais da administração, propondo 
as correções que se fizerem necessárias; promover 

estudos com vista à racionalização de rotinas e 
impressos; desenvolver estudos no campo de 
avaliação de desempenho, levantar as necessidades 

de pessoal; estudar as relações humanas no 
trabalho, elaborar fluxogramas, organogramas e 
demais gráficas de informações do sistema; elaborar 

relatório referente às pesquisas efetuadas; propor 
normas destinadas à padronização, simplificação, 
aquisição, recebimento, controle, guarda, distribuição 

e alienação de bens materiais; elaborar relatórios e 
dados estatísticos das atividades. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Administração expedido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe competente. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 

de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 21 Analista Ambiental 

 

 
 
 

 
 
 

 
Atribuições 
 

Elaborar o planejamento organizacional e estratégico 

afetos à execução das políticas municipais de meio 
ambiente; executar as políticas de meio ambiente; 
executar as políticas municipais de meio ambiente 

relativas a: a) normatização, controle, fiscalização, 
licenciamento e auditoria ambientais; b) 
monitoramento ambiental; c) gestão, proteção e 

controle da qualidade dos recursos ambientais; d) 
ordenamento dos recursos florestais; e) conservação 
dos ecossistemas e das espécies, incluindo seu 

manejo e proteção; f) estímulo e difusão de 
tecnologias, informação e educação ambientais; 
executar planos, programas, projetos, ações de 

gestão ambiental no âmbito municipal e das demais 
atividades vinculadas às competências legais e 
regulamentares do órgão ambiental e as diretrizes da 

política municipal de meio ambiente; emitir parecer 
sobre assuntos relativos a sua área de atuação; 
elaborar relatórios estatísticos e de análise sobre 

suas atividades; exercer atribuições correlatas. 
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Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em Ciências 
Geofísicas e Geológicas (Geologia, Geoquímica, 
Geofísica, Oceanografia etc), e de Ciências 

Biológicas (Biologia, Medicina, Biomedicina etc), de 
Exatas e Naturais (Engenharia Ambiental, 
Engenharia Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia 

Química, Química Industrial etc) e de Ciências 
Agrárias (Engenharia Florestal, Agronomia, 
Engenharia de Pesca etc), com registro no órgão de 

classe competente. 

Quantidade de Vagas 08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 22 Arquiteto 

 
 

 
 
 

 
 
Atribuições 

Elaborar projetos urbanísticos e obras de caráter 
artístico; acompanhar e fiscalizar a execução de 

projetos de decoração arquitetônicos; elaborar 
projetos de escolas, de hospitais, edifícios e 
logradouros públicos, elaborar especificações 

técnicas e normas para obras arquitetônicas; realizar 
estudos e pesquisas para o estabelecimento de 
normas e padrões mínimos de construções 

específicas; realizar cálculos e orçamentos de 
projetos de construções em geral; planejar e orientar 
a construção e reparos de monumentos públicos; 

projetar, dirigir e fiscalizar serviços de urbanismos, 
construção e obras de arquitetura paisagística; 
realizar perícias; emitir pareceres sobre temas da 

área de arquitetura. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Arquitetura ou Arquitetura e Urbanismo expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação, com registro no órgão de 
classe competente. 

Quantidade de Vagas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 

de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 23 Assistente Social 

 

 
 
 

 
 

Participar de equipes interdisciplinares na elaboração 

de políticas sociais; planejar e elaborar programas de 
trabalho nos campos econômicos, políticos e 
sanitários; promover estudos e pesquisa na sua área 

de atuação; controlar e avaliar os resultados e/ou 
implantação de programas sociais; elaborar estudos, 
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Atribuições 

projetos e investigação sobre as causas de 
desajustamentos sociais; participar de pesquisas 
médico-sociais e interpretar a situação social do 

cliente e família; participar de equipes 
interdisciplinares nos trabalhos de reabilitação 
profissional; emitir laudos e pareceres sobre 

assuntos de sua área profissional; participar de 
programas de treinamentos; participar de programas 
de educação sanitária e de saúde pública. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em Serviço 

Social expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, com 
registro no órgão de classe competente. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 24    Bacharel em Direito 

    Atribuições 

   Atuar perante a administração do Município, emitindo 
pareceres singulares ou relato de pareceres coletivos 

solicitados nos processos que lhe forem 
encaminhados; pesquisar a doutrina e a 
jurisprudência de forma a apresentar um 

pronunciamento devidamente fundamentado; dar 
resposta a consultas sobre interpretações de textos 
legais de interesse do Município; estudar assuntos de 

direito, de ordem geral ou específica, de modo a 
habilitar o Município a solucionar problemas da 
administração; participar de reuniões, prolatando 

pareceres; informar mandados de segurança; 
preparar relatórios; executar atribuições correlatas. 

   Nível de Escolaridade   Ensino Superior Completo. 

   Requisitos para Investidura no Cargo   Curso Superior de Bacharel em Direito e Documentos 
de identificação expedidos por órgãos públicos, 
Diploma de Bacharel em Direito. 

   Quantidade de Vagas   03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às   

pessoas com deficiência. 

   Remuneração   R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% de 
escolaridade. 

   Vantagens   Vale Alimentação e Vale Transporte. 

  Jornada de Trabalho    30h.  

 

Cargo 25 Bacharel em Relações Públicas 

 
 
Atribuições 

Executar campanhas de relações públicas 
abrangendo desde o estudo da opinião pública, da 
auscultação social, do diagnóstico, até as 

terapêuticas do aconselhamento; promover 
pesquisas para elaboração de dados e informações 
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sobre assuntos a serem divulgados. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Comunicação ou Jornalismo expedido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação, com registro no órgão de classe 
competente. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 

de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 26 Bacharel em Turismo 

 

 
 
 

Atribuições 

Elaborar estudos tendentes a explicar os fenômenos 

turísticos, bem como as respectivas origens, 
mudanças e evolução no município de Belém; 
elaborar projetos ou estudos de planejamento, 

organização e funcionamento de empreendimentos 
turísticos; analisar os defeitos dos polos emissores e 
receptores sobre os indivíduos, grupos ou categorias 

sociais; interpretar dados sobre os costumes, 
práticas e hábitos de correntes turísticas; assessorar 
e prestar consultoria para assuntos ligados direta ou 

indiretamente ao turismo, no âmbito municipal. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior de Bacharel 
em Turismo expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 

com registro no órgão de classe competente. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 27 Bibliotecário 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Atribuições 
 

Supervisionar, assessorar e coordenar bibliotecas, 
centros de documentação e serviços de informações; 

planejar e implantar sistema de bibliotecas, centros 
ou serviços de documentação e de informação; 
participar da elaboração de normas e manuais de 

serviços; promover intercâmbio e colaboração 
técnica com outros órgãos e equipes de trabalhos, 
prestando-lhe assistência; estabelecer e executar 

politica de seleção e aquisição de livros, periódicos e 
publicações; controlar os recursos orçamentários 
específicos; orientar, coordenar e supervisionar 

trabalhos de catalogação e classificação do acervo 
bibliográfico; planejar e executar serviços de 
disseminação de informações, incluindo a elaboração 

de perfis de interesse dos usuários; manter contatos 
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com órgãos de documentação nacional e estrangeira; 
levantar dados estatísticos; elaborar relatórios; 
executar e orientar a recuperação do acervo 

bibliográfico; manter controle dos empréstimos 
realizados; executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior de 
Biblioteconomia, Arquivologia e Ciências da 

Documentação expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe competente. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 28 Biólogo 

 
 
 

 
 
Atribuições 

 

Investigar alterações patológicas nos organismos 
humanos, animal e vegetal; identificar as origens dos 
males e os meios de combatê-los; realizar análises 

clínicas, exames e interpretação de resultados; 
realizar investigação da produção genética de 
organismos animais e vegetais; planejar estudos de 

laboratório e de campo das diferentes formas de 
vida; investigar problemas evolutivos das diversas 
espécies; analisar comportamentos das diferentes 

formas de vida em seu ambiente natural; identificar, 
classificar e conservar exemplares das diversas 
espécies; executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em Ciências 

Biológicas. Documentação expedida por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe 

competente. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 29 Contador 

 
 

 
 
 

 
 
Atribuições 

 

Executar funções contábeis complexas; informar as 
decisões em matéria de contabilidade; elaborar plano 

de contas; propor normas de administração contábil; 
orientar a escrituração de livros contábeis; fazer 
levantamento e organizar balanços e balancetes 

orçamentários, patrimoniais e financeiros; revisar e 
interpretar balanços; fazer perícias contábeis; 
participar de trabalhos de tomadas de contas dos 

responsáveis por bens ou valores do Município; 
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assinar balanços e balancetes; preparar relatórios 
informativos sobre a situação financeira e patrimonial 
das repartições; estudar, sob o aspecto contábil, a 

situação da dívida pública municipal; orientar o 
levantamento de bens patrimoniais do Município; 
proceder auditagem, quando devido credenciado; 

executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
bacharelado de Ciências Contábeis, expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação, com registro no órgão de 
classe competente. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 

de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 30 Economista 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Atribuições 

 

Estudar e pesquisar questões econômicas de 

interesse do Município; realizar estudos e pesquisas 
necessárias ao fomento de cooperativismo do 
Município; planejar, organizar e assistir cooperativas; 

estudar sobre o mercado, condições de produção, 
recursos naturais, fontes de energia e comércio; 
realizar estudos sobre a matéria prima, mão-de-obra, 

salário e força motriz para a determinação do custo 
de produção; estudar sobre o escoamento da 
produção, abastecimento, preços, vias de 

comunicação e meios de transportes; realizar 
estudos de caráter econômico sobre as empresas de 
transporte coletivo em geral; pesquisar para 

racionalizar a produção agrícola ou industrial; 
preparar material destinado a divulgação da nova 
prática da racionalização da produção; pesquisar, 

analisar e interpretar dados destinados a 
fundamentar o planejamento de setores de economia 
municipal; orientar e coordenar grupos incumbidos de 

pesquisas econômicas em geral; dar assistência 
técnica à direção de órgãos responsáveis por setores 
importantes da economia municipal; elaborar projetos 

específicos de sua área; executar atribuições 
correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior de Bacharel 
em Economia, expedido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe competente. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 

de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 
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Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 31 Engenheiro Agrônomo 

 

 
 
 

 
 
Atribuições 

 

Elaborar projetos agropecuários em articulação com 

outros profissionais que visem recursos financeiros 
para as comunidades de produtos rurais; planejar, 
executar e supervisionar os trabalhos relacionados a 

estudos e projetos agropecuários; elaborar normas 
técnicas para o beneficiamento e conservação dos 
produtos animais e vegetais; elaborar trabalhos 

objetivando a implantação de novos métodos e 
práticas agrícolas; efetuar o levantamento dos 
produtos rurais da Região Metropolitana de Belém; 

elaborar relatórios e pareceres em assuntos 
pertinentes à sua área de atuação; executar 
atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 

Engenharia Agrônoma, expedido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe 

competente. 

Quantidade de Vagas 08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 32 Engenheiro Civil 

 
 

 
 
 

 
Atribuições 
 

Supervisionar, planejar, coordenar e executar, em 
grau de maior complexidade, trabalhos topográficos; 

elaborar projetos de edificações de logradouros, 
projetos públicos e moradias para a população de 
baixa renda; fiscalizar o cumprimento do Código de 

posturas Municipais, em obras e construções na área 
municipal; elaborar estudos objetivando o 
fornecimento de subsídios ao projeto urbano; efetuar 

medições de cálculos para apoio ao levantamento 
aerofotogramétrico; supervisionar medição e cálculo 
de nivelamento; elaborar relatórios e pertinentes a 

sua área de atuação; executar atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Engenharia Civil, expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 

com registro no órgão de classe competente. 

Quantidade de Vagas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 
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Cargo 33 Engenheiro Florestal 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Atribuições 
 

Elaborar projetos silviculturais em articulações cm 
outros profissionais, que visem recursos financeiros 
para as comunidades de produtos rurais; articular-se 

com os órgãos de assistência técnica e extensão 
rural, visando a realização de treinamentos e cursos; 
propor às autoridades competentes a dos produtos 

florestais; planejar, executar e supervisionar os 
trabalhos relacionados a estudos e projetos 
silviculturais; elaborar normas técnicas para 

beneficiamento e conservação dos produtos 
florestais; elaborar trabalhos objetivando a 
implantação de novos métodos e práticas florestais, 

com a finalidade de racionalizar o uso da terra, bem 
como aproveitar os recursos naturais existentes nas 
áreas dos projetos; efetuar o levantamento dos 

produtos rurais da Região Metropolitana de Belém; 
analisar e emitir parecer sobre Relatórios de 
Impactos Ambientais (RIMA); fiscalizar e controlar as 

serrarias, marcenarias, evitando a poluição 
ambiental; analisar a conjuntura silvicultural da 
Região Metropolitana de Belém; elaborar relatórios e 

pareceres em assuntos pertinentes à sua área de 
atuação; executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Engenharia Florestal expedido por instituição de 

ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe 
competente. 

Quantidade de Vagas 06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 34 Engenheiro Químico 

 
 
 

 
 
 

Atribuições 
 

Planejar, supervisionar, coordenar e executar 
atividades de instalação e tratamento de água 
industrial e rejeitos industriais; orientar e 

supervisionar auxiliares; realizar vistoria, perícia, 
avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico na 
sua área de atuação; elaborar e executar projetos 

relativos à sua área de competência; participar da 
elaboração de orçamentos; opinar sobre 
equipamentos, instrumentos e máquinas adequadas 

aos trabalhos tecnológicos; analisar RIMA (Relatório 
de Impactos Ambientais) para fins de instalações 
industriais, no seu aspecto de comprometimento do  

meio ambiente; executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Engenharia Química expedido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
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Educação, com registro no órgão de classe 
competente. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 

de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 35 Engenheiro Sanitarista 

 

 
 
 

 
 
 

 
Atribuições 
 

Elaborar e analisar projetos, cálculos e orçamentos 

atinentes à sua área; fiscalizar e executar serviços 
referentes à captação, reservação, tratamento e 
distribuição de água; acompanhar a construção e 

tratamento de esgotos sanitários, pluviais e resíduos 
líquidos produzidos pela indústria; promover o 
controle da poluição de águas naturais, da poluição 

atmosférica e do equilíbrio ecológico; elaborar 
projetos de instalações prediais de água, esgoto, lixo 
e sua destinação final, drenagem e limpeza pública; 

efetuar vistoria, perícia, avaliação e arbitramento na 
sua área; implantar e controlar medidas de combate 
de artrópodes, roedores e outros agentes de 

transmissão de doenças; orientar e fazer observar os 
princípios de higiene na produção e distribuição de 
alimentos ao consumidor; executar atribuições 

correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Engenharia Sanitária, expedido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação, com registro no órgão de classe 
competente. 

Quantidade de Vagas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 

de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 36 Estatístico 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Atribuições 

 

Coordenar a operacionalização do sistema de 

informação; aplicar métodos estatísticos e organizar 
tecnicamente dados informativos. Detalhamento: 
estudar as variáveis concernentes ao setor que se 

pretende examinar para se estabelecer um plano de 
ação; participar da elaboração dos impressos a 
serem utilizados, visando assegurar a correta 

obtenção dos dados; interpretar e analisar os dados 
estatísticos obtidos em pesquisas e levantamentos, 
apresentando-os sobre a forma de gráficos, 

diagramas, quadros, tabelas e resumos escritos; 
analisar, interpretar e comparar variáveis referentes à 
fenômenos voltados à área, visando obter o 
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diagnóstico situacional; coordenar a 
operacionalização do sistema de informações da 
área, planejando as atividades, supervisionando os 

arquivos e orientando no controle e preenchimento 
dos formulários de registros; participar na definição 
de métodos estatísticos, na elaboração de projetos 

institucionais, redigindo relatórios conclusivos. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Bacharel em Estatística. 
Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos. Diploma do Curso Superior de Bacharel em 

Estatística e inscrição no conselho de classe. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 37 Geólogo 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Atribuições 

 

Elaborar estudos relativos às ciências do solo e 
perícias, envolvendo as ciências geológicas e 

engenharia de mina; promover estudos de viabilidade 
técnica de projetos relacionados com sua 
especialidade; realizar, quando designado, inspeções 

em implantação de serviços no campo da geologia; 
opinar sobre aquisição de materiais ou equipamentos 
de uso no campo da geologia; efetuar levantamento 

geológico, geoquímicos e geofísicos; participar de 
estudos que visem ao aproveitamento de recursos 
minerais do município; efetuar perícias e 

arbitramentos referentes à matéria de sua 
competência; promover o reconhecimento das 
características geológicas do município, tendo em 

vista seu estudo aplicado às vias de rolamentos; 
emitir pareceres sobre assuntos relativos à sua área 
de atuação; elaborar relatórios estatísticos e de 

análise sobre suas atividades; exercer atribuições 
correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Bacharel em Geologia. 
Documentos de identificação expedidos por órgãos 

públicos. Diploma do Curso Superior de Bacharel em 
Geologia e inscrição no conselho de classe. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 

de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 38 Médico Veterinário 

 

 

Analisar vistorias realizadas; inspecionar e 

reinspecionar produtos destinados ao uso e consumo 
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Atribuições 

 

público no comércio em geral; fiscalizar mercados, 
feiras, casas comerciais e indústrias que lidam com 
interesse à saúde pública, matadouros e 

abatedouros; efetuar o controle de focos de 
zoonoses; emitir laudos e pareceres sobre assuntos 
na sua especialidade; fornecer dados estatísticos; 

executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em Medicina 
Veterinária expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 

com registro no órgão de classe competente. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 39 Meteorologista 

 
 

 
 
 

 
 
 

Atribuições 
 

Analisar e interpretar dados meteorológicos; 
promover análise de cartas sinóticas dos diagramas 

termodinâmicos das fotografias de satélites e outras 
técnicas; coordenar trabalhos de previsão 
meteorológicos a curto e médio prazo; coordenar e 

orientar os estudos dos dados de meteorologia física; 
promover estudos sobre instrumentos e métodos de 
observação; elaborar instruções técnicas referentes a 

dados meteorológicos; orientar e coordenar a 
produção analógica e climatológica dos auxiliares; 
projetar modelos de cadernetas e de mapas 

meteorológicos; recomendar a criação ou extinção de 
estações e postos meteorológicos; elaborar projetos, 
orientar e supervisionar a montagem de estações e 

de aparelhos meteorológicos; fornecer dados 
estatísticos de suas atividades; elaborar relatórios e 
emitir pareceres sobre a sua área de atuação; 

executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Metereologia, expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 

com registro no órgão de classe competente. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 40 Pedagogo 

 
 

 

Elaborar o planejamento para gestão ambiental; criar 
projetos, compreender os problemas sociais, bem 

como os fatores determinantes que permeiam as 
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Atribuições 

 

relações interpessoais; atuar de forma dinâmica, 
responsável e comprometido com a qualidade dos 
serviços prestados, primando pela sociabilidade em 

seu ambiente de trabalho e sensível aos aspectos 
profissionais decorrentes do processo educacional; 
agir com iniciativa, criatividade e liderança no 

processo de construção do conhecimento, fixando 
objetivos a serem alcançados por meio de ações 
planejadas; relacionar-se no ambiente de trabalho, 

primando pela interpessoalidade e estabilidade 
emocional; proceder com coerência e lógica no 
processo de argumentação, transmissão e reflexão 

de idéias; ajudar a instituição a organizar e realizar 
propostas pedagógicas para um melhor 
desempenho; exercer atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 

Pedagogia, expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Quantidade de Vagas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 

de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 41 Psicólogo 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Atribuições 
 

Elaborar e analisar projetos relacionados com a 

especialidade; controlar e avaliar os resultados de 
programas no campo da psicologia; promover, 
orientar e coordenar estudos e pesquisas na área do 

comportamento humano, necessários ao 
planejamento e desenvolvimento municipal; aplicar 
testes individuais e coletivos com vistas à orientação 

psicopedagógica, bem como a seleção profissional e 
ajustamento ao trabalho; estabelecer medidas 
destinadas a orientar o desenvolvimento 

comportamental do servidor; coordenar, executar e 
avaliar trabalhos que visem à integração, 
desenvolvimento e adaptação do homem ao trabalho 

e à organização; colaborar em trabalhos que visem a 
elaboração de diagnósticos psicossocioeconômicos, 
acompanhar a implantação de programas; colaborar 

com médicos, assistentes sociais e outros 
profissionais, na ajuda aos inadaptados; emitir 
pareceres sobre assuntos sob a sua competência; 

apresentar relatórios periódicos; coordenar e orientar 
estudos, projetos e investigações sobre as causas do 
desenvolvimento psicológico; orientar, coordenar e 

acompanhar trabalhos de reabilitação profissional, 
juntamente com outros profissionais; executar 
atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 

Psicologia, expedido por instituição de ensino 
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superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe competente. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 

de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 42 Químico Industrial 

 

 
 
 

 
 
 

 
Atribuições 
 

Supervisionar a instalação de atividades industriais 

de qualquer natureza que utilizem produtos químicos 
na fabricação de bens; analisar e controlar qualitiva e 
quantitativamente, os efluentes industriais para 

controle de poluição atmosférica (água, ar e solo); 
analisar, dentro de sua especialidade, “Relatórios de 
Impactos Ambientais” (RIMA) para implantação de 

projetos industriais, salvaguardando, assim, o 
equilíbrio ecológico; planejar a implantação de 
projeto de análise química e física, tanto para 

controle ambiental, como também da mais ampla e 
diversificativa natureza inerente à sua formação; 
treinar, orientar e supervisionar auxiliares, realizar 

vistorias, perícias; avaliar laudo e emitir parecer 
técnico na sua área de atuação; opinar sobre 
equipamentos e máquinas mais adequadas aos 

trabalhos tecnológicos; executar atividades 
correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Engenheiro Químico, expedido por instituição de 

ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com registro no órgão de classe 
competente. 

Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

Cargo 43 Sociólogo 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Participar de equipes interdisciplinares na elaboração 
e análise de projetos relacionados com a 
especialidade; controlar e avaliar os resultados ou 

implantação no campo sociológico; promover estudos 
e pesquisas no campo sociológico, necessários ao 
planejamento municipal; participar de projetos de 

assistência educacional, visando adequá-los às 
necessidades sócio-econômico-culturais do 
Município; estabelecer medidas destinadas a orientar 

o desenvolvimento comunitário; participar da 
elaboração e análise de planos de aplicação de 
recursos, cronogramas de execução física e 
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Atribuições 
 

financeira, bem como de relatórios referentes à 
programas específicos; coordenar e executar 
trabalhos que visem à integração humanas nas áreas 

de projetos comunitários; estudar a organização 
social tendo em vista a ação do Poder Municipal; 
colaborar em trabalhos que visem a elaboração de 

diagnósticos socioeconômicos; promover a avaliação 
de melhoria do padrão social e dos reflexos de 
investimentos nas áreas trabalhadas pelo Poder 

Municipal; executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Sociologia ou Ciências Sociais, expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação, com registro no órgão de 
classe competente, quando houver. 

Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 

de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 


