
 
 
 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Trairão 

CNPJ: 10.221.760/0001-82 
 

Av. Fernando Guilhon, s/nº - Bela Vista – CEP: 68.198-000 – Fone: (93) 3559 – 1364 -    

Trairão - PA 

 

1 

ANEXO I 

CONCURSO PÚBLICO - Edital N.°002/2010D 
 

 

CÓDIGO, QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, ATRIBUIÇÕES, SALÁRIO BASE, N° DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

CÓD. CARGO ATRIBUIÇÕES PRÉ - REQUISITO SALÁRIO BASE 
CARGA 

HORÁRIA 
N° de VAGAS 

CADASTRO DE 

RESERVA 

01 

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 

GERAIS 

Atividades relacionadas ao preparo e 

distribuição de alimentos, à limpeza e 

conservação dos prédios públicos e de seus 

móveis e equipamentos, à fiscalização de 

entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de 

documentos, mensagens, encomendas, e outros, 

internamente e externamente, à abertura e 

fechamento de dependências e prédios; 

execução de outras atividades correlatas. 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
R$540,00 40h 30 15 

02 

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 

URBANOS 

Exercer atividades de natureza repetitivas, 

envolvendo trabalhos relacionados a limpeza e 

conservação de logradouros públicos e 

cemitérios entre outras. 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
R$ 540,00 40h 06 03 

03 BORRACHEIRO 

Realizar manutenção de equipamentos, 

montagem e desmontagem de pneu e 

alinhamento. 

Ensino Fundamental Incompleto 

e experiência em borracharia 
R$ 540,00 40h 01 01 
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04 COVEIRO 

Atividades relativas à limpeza e 

conservação dos cemitérios, realização de 

inumações e exumações. 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
R$540,00 40h 02 01 

05 
ELETRICISTA  

DE AUTOS 
Serviços de  eletricidade 

Ensino Fundamental Incompleto 

e experiência em rede elétrica 
R$ 540,00 40h 01 01 

06 
ELETRICISTA 

PREDIAL 

Realizar atividades de instalação e manutenção 

eletroeletrônica em geral. 

Ensino Fundamental incompleto 

e experiência em instalação de 

rede elétrica 

R$540,00 40h 01 01 

07 
ELETRICISTA 

DE REDE 

Instalar e fazer a manutenção das redes de 

distribuição de energia e equipamentos elétricos 

em geral, guiando-se por esquemas e outras 

especificações, utilizando ferramentas e 

aparelhos de medição, para assegurar o bom 

funcionamento do sistema elétrico. 

Ensino Fundamental Incompleto 

e experiência em instalação de 

rede elétrica 

R$540,00 40h 01 01 

08 

MECÂNICO DE 

MÁQUINAS 

PESADAS 

Exercer atividades de natureza repetitivas, 

relativas a montagem, ajuste e reparo de 

máquinas e veículos leves e pesados 

componentes do patrimônio municipal. 

Ensino Fundamental Incompleto 

e experiência em mecânica 
R$540,00 40h 02 01 

09 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS 

LEVES 

Exercer atividades de natureza repetitivas, 

relativa a condução e conservação de veículos 

destinados ao transporte de passageiros e cargas. 

Ensino Fundamental Incompleto 

e experiência em direção de 

veículos 

R$540,00 40h 02 01 

10 

MOTORISTA DE 

VEÍCULOS 

PESADOS 

Exercer atividades de natureza repetitivas, 

relativa a condução, operação e conservação 

de veículos destinados a trabalhos agrícolas e de 

serviços urbanos. 

Ensino Fundamental Incompleto 

e experiência em direção de 

veículos pesados 

R$ 540,00 40h 06 03 
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11 

OPERADOR DE 

MAQUINAS 

PESADAS 

Exercer atividades de natureza repetitivas, 

relativa a condução, operação e conservação 

de veículos destinados a trabalhos agrícolas e de 

serviços urbanos. 

Ensino Fundamental Incompleto 

e experiência em Operação de 

maquinas pesadas 

R$ 540,00 40h 04 02 

12 

OPERADOR 

DE TRATOR 

DE PNEUS 

Operação e manutenção de trator; Preparar área 

para plantio (gradagem, nivelamento, plantio, 

adubação e colheita). 

Ensino Fundamental Incompleto 

e experiência em operação de 

trator de pneu. 

R$ 540,00 40h 02 01 

13 
PINTOR DE 

PRÉDIO 

Preparar tintas e vernizes em geral: combinar 

tintas de diferentes cores. 

Ensino Fundamental Incompleto 

e experiência em pintura 
R$ 540,00 40h 02 01 

14 VIGIA 
Atividades de vigilância e segurança do 

patrimônio municipal. 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
R$ 540,00 40h 20 01 

 

 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

15 
AGENTE DE 

ENDEMIAS 

Realizar atividades em órgãos públicos de 

saúde, ligados ao desenvolvimento das ações de 

controle de epidemiología e doenças. 

Ensino Fundamental 

Completo 
R$556,68 40h 06 03 

16 

AGENTE DE 

VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLOGICA 

Realizar atividades em órgãos públicos de 

saúde, ligados ao desenvolvimento das ações de 

controle de epidemiologia e doenças. 

Ensino Fundamental 

Completo 
R$556,68 40h 01 01 
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17 

AGENTE DE 

VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

Realizar atividades de controle e averiguação 

em comércio e fábrica de alimentos, 

farmácias, postos de saúde, hospitais, 

depósitos em geral, postos de combustíveis, 

matadorouros, açougues; Medidas de saúde 

em época de emergência; Controle de 

artrópodes, quirópteros e roedores, com o 

recolhimento de amostras para análise 

laboratorial. E outras atividades pertinentes à 

área. 

Ensino Fundamental 

Completo 
R$556,68 40h 01 01 

18 ALMOXARIFE 

Realizar atividades relativas a área de 

controle, organização e armazenamento de 

materiais. 

Ensino Fundamental 

Completo 
R$556,68 40h 04 02 

19 
AUXILAR 

ADMINISTRATIVO 

Realizar atividades supervisionadas de rotinas 

administrativas em todas as áreas da 

administração municipal. 

Ensino Fundamental 

Completo 
R$556,68 40h 12 06 

20 PORTEIRO 

Recepcionar funcionários, público em 

geral, atendimento de telefonemas, controlar a 

entrada e saída de objetos do prédio, controlar 

entrada e saídas de veículos no pátio da 

unidade Administrativa, conduzir funcionário 

para determinado local, guarda de bolsas, 

sacolas e controle de entrada e saída de 

pessoas na portaria do prédio. 

Ensino Fundamental 

Completo 
R$556,68 40h 04 02 

21 TELEFONISTA 

Realizar atividades relacionadas a execução de 

trabalhos de recebimento e realização de 

ligações telefônicas internas e externas. 

Ensino Fundamental 

Completo 
R$556,68 40h 03 01 
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NÍVEL MÉDIO 

 

22 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

Executar tarefas técnico – administrativas nas 

áreas de orçamento e finanças, pessoal, material 

e patrimônio, redação de atos administrativos e 

documentos, manter-se informado sobre 

aplicação de leis, normas e regulamentos, 

referentes a administração geral e específicas; 

Exercer outras atividades correlatas. 

Ensino Médio Completo R$ 568,35 40h 18 03 

23 
FÍSCAL 

IMOBILIÁRIO 

Realizar atividades de planejamento, 

supervisão, coordenação e execução 

especializada, referente a fiscalização 

imobiliária de competência do município. 

Ensino Médio Completo R$ 568,35 40h 02 01 

24 
FISCAL DE 

TRIBUTOS 

Atender com presteza ao público em geral; 

Receber, distribuir e controlar a tramitação de 

documentos e arquivo; Redigir e encaminhar 

documentos relativos ao Departamento de 

Tributos; Executar serviços de comunicação, 

Executar serviços de digitação; Obedecer 

fielmente ao Código Tributário Municipal, 

executando serviço externo de cadastramento, 

fiscalização, autuação e outros relativos a 

arrecadação de impostos municipais. 

Ensino Médio Completo R$ 568,35 40h 04 02 
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NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

NÍVEL MÉDIO  

NÍVEL MÉDIO 

 

25 
FISCAL DE MEIO 

AMBIENTE 

Fiscalizar com observância as normas 

contidas na legislação de proteção do meio 

ambiente ou degradação do mesmo; Informar 

e atender ao público esclarecendo dúvidas 

sobre a legislação do meio ambiente; 

fiscalizar, autuar todas as infrações previstas 

na legislação de preservação ao meio 

ambiente, realizar plantões fiscais e emitir 

relatórios sobre resultados de fiscalizações 

efetuadas. 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico de 

Fiscalização de Meio 

Ambiente 

R$625,18 40h 01 01 

26 

PROFESSOR 

PEDAGÓGICO 

(MAGISTÉRIO) 

Elaborar as intervenções pedagógicas, 

planejamento da rotina, tanto nas atividades 

direcionadas quanto nos momentos de 

cuidados: higiene e alimentação. Participar 

da elaboração do planejamento escolar: Plano 

de ação da escola e Proposta Pedagógicas. 

Ensino Médio Completo e 

Curso de Magistério 
R$ 640,41 100h 15 07 

27 MICROSCOPISTA 

Realizar atividades repetitivas desenvolvidas 

em laboratório ou em campo, sob 

supervisão, para erradicação de doenças como 

malária. 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico em 

Microscopia 

R$625,18 40h 03 01 

28 
TÉCNICO 

AGROPECUÁRIO 

Realizar atividades de assistência e 

consultoria técnicas, sobre produção 

agropecuária, comercialização e procedimentos 

de biosseguridade. 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico em 

Agropecuária 

R$625,18 40h 04 02 
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29 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 

 

Fazer os procedimentos pertinentes à função; 

Atividades relativas à aplicação de técnicas de 

enfermagem, sob orientação e supervisão do 

enfermeiro. 

Ensino Médio Completo/ 

Curso Técnico em 

Enfermagem e Registro no 

COREN 

R$625,18 40h 21 01 

30 

TÉCNICO EM 

HIGIENE 

BUCAL 

Fazer escovação e aplicação de flúor em 

crianças; Desenvolver ações educativas e 

preventivas odontológicas; Auxiliar o 

odontólogo devendo conhecer todos os 

instrumentos usados; Esterilizar instrumentos. 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico em Higiene 

Bucal 

R$625,18 40h 02 01 

31 
TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO 

Realizar atividades relativas a aplicação de 

técnicas específicas de apoio a saúde, 

desenvolvidas em laboratório e em campo, 

relativo a determinação de dosagens e analises 

bacteriológicos, bacterioscópicas e química em 

geral. 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico em 

Laboratório 

R$625,18 40h 02 01 

32 
TÉCNICO EM 

RADIOLOGIA 

Realizar atividades relativas a aplicação de 

técnicas específicas de apoio a saúde, 

desenvolvidas em equipamentos de radioterapia 

e raio X. 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico em Radiologia 
R$625,18 40h 02 01 
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NÍVEL SUPERIOR 

 

33 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS 

Realizar atividade supervisionada com 

aplicação da legislação e de técnica pertinentes 

a administração pública municipal, nas áreas 

de planejamento estratégico, recursos 

humanos e de materiais, património, finanças 

públicas, orçamento e dentre outras. 

Graduação em Administração de 

Empresas 
R$ 1.201,31 40h 01 01 

34 ADVOGADO 

Defender e representar, em juízo ou fora dele, 

os direitos e interesses do Município; 

prestar assessoramento jurídico ao Prefeito e 

aos órgãos municipais da Prefeitura, sempre 

que necessário, através da elaboração de 

estudos, pareceres; 

Graduação em Direito/pós-

graduação na área de Advocacia 

e Registro na OAB 

R$4.139,06 40h 02 01 

35 
ARQUITETO 

Desenvolver projetos arquitetônicos, 

urbanísticos, e paisagístico, respeitando as 

particularidades do local. 

Graduação em Arquitetura RS 1.201,31 40h 01 01 

36 
ASSISTENTE 

SOCIAL 

Realizar atividades relacionadas com 

planejamento, coordenação e execução de 

programas assistenciais e sociais. 

 

 

Graduação em Assistência  

Social 

 

R$ 1.914,45  

 

 

40h 02 01 

37 

 

 

BIOQUÍMICO 

Realizar atividades de planejamento, supervisão, 

coordenação e execução relacionadas a 

analises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas. 

biológicas, microbiológícas e bromatológicas, 

além de políticas de medicamentos e de outros 

para os quais esteja legalmente habilitados. 

Graduação ern Bioquímica R$ 1.914,45 

 

 

 

40h 01 01 
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38 CONTADOR 
Executar a contabilidade geral, operacionalizar a 

contabilidade pública. 

Graduação em Ciências 

Contábeis e Registro no 

CRC 

R$ 1.201,31 40h 02 01 

39 

 

 

 

ENFERMEIRO 

Realizar atividades relacionadas ao   

planejamento, direção, coordenação, 

assessoramento e execução de programa   e   

atividades   de   saúde   pública   e   de 

enfermagem em geral. 

 

 

Graduação em Enfermagem e 

Registro no COREN 
R$ 1.914,45 40h 05 02 

40 
ENGENHEIRO 

AGRÓNOMO 

Realizar atividades de planejamento, 

elaboração, coordenação, acompanhamento, 

assessoramento, pesquisa e execução de 

procedimentos e programas, relativos à área da 

agronomia. 

Graduação em Agronomia R$ 1.201,33 40h 01 01 

41 
ENGENHEIRO 

CIVIL 

Desenvolver projetos de engenharia civil; 

executar obras; planejar, orçar e contratar 

empreendimento; coordenar a operação e a 

manutenção dos mesmos; controlar a qualidade 

dos suprimentos e serviços comprados e 

executados; elaborar normas e documentação 

técnica. 

Graduação em Engenharia 

Civil 
R$2.636,33 40h 01 01 

42 
ENGENHEIRO 

FLORESTAL 

Planejar,  coordenar e  executar 

at ividades agrossilvipecuárias e do uso de 

recursos naturais renováveis e ambientais; 

Graduação Engenharia 

Florestal 
RS 2.636,33 40h 01 01 

43 

 

 

FISIOTERAPEUTA 

Realizar atividades relacionadas ao   

planejamento, direção, coordenação, 

assessoramento e execução de programas de 

saúde pública, e de  fisioterapia em geral. 

 

 

Graduação em Fisioterapia R$2.636,33 40h 02 01 
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44 

 

MÉDICO CLÍNICO 

GERAL 

Executar    procedimentos    buscando    a    

prevenção primária, definida como a 

promoção da saúde e a prevenção    da    

ocorrência    de    enfermidades    ou 

profilaxia, bem como a prevenção secundária 

definida como a prevenção da evolução das 

enfermidades ou execução de 

procedimentos e acompanhamento dos 

pacientes; Executar qualquer outra atividade 

que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito 

das atribuições pertinentes ao cargo e à área. 

Graduação Específica para o 

cargo e Registro no CRM 
R$ 4.139,06 

40h 01 01 

45 

 

 

MÉDICO 

CIRURGIÃO GERAL 

Realizar atendimento na área de cirurgia, 

urgência e emergência, desempenhando   

funções  da  medicina preventiva    e    curativa;     

atendimentos,exames,diagnósticos,   terapêuticas 

e  acompanhamentos   dos pacientes, bem como 

executar qualquer outra atividade que, por sua 

natureza, esteja inserida no âmbito das 

atribuições do cargo e da área. 

 

Graduação Específica para o 

cargo e registro no órgão de 

classe 
R$ 4.139,06 

40h 01 01 

46 

 

MÉDICO 

ORTOPEDISTA 

Realizar atendimento na área de ortopedia; 

desempenhar funções da medicina preventiva e 

curativa; realizar atendimentos diagnósticos, 

terapêuticas e acompanhamentos dos pacientes, 

bem como executar qualquer outra atividade que, 

por sua natureza, esteja inserida no âmbito das 

atribuições do cargo e da área. 

 

Graduação Específica para o 

cargo e registro no órgão de 

classe 

R$ 4.139,06 
40h 01 01 
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47 
MÉDICO 

VETERINÁRIO 

Realizar atividades de clínica médica 

veterinária em todas as suas especialidades, 

visando o bem estar animal, promovendo a 

saúde pública e a defesa sanitária animal; 

atuando nas produções industrial e tecnológica e 

no controle de qualidade de produtos. 

Graduação em Medicina 

Veterinária 
R$ 1.914,45 40h 01 01 

48 

 

 

 

 

NUTRICIONISTA 

Realizar   atividades   de   assistência   

nutricional   a indivíduos   e   coletividades   

(sadios   e   enfermos); planejamento, 

organização, administração e avaliação de   

unidades   de   alimentação   e   nutrição;   

controle higiênico-sanitários;   participação  de  

programas  de educação nutricional; 

estruturação e gerenciamento de serviços de 

atendimento ao consumidor de indústria de 

alimentos, em conformidade ao manual de boas 

práticas 

 

 

 

 

Graduação em Nutrição 

 

 

 

 

R$ 1.201,33 

 

 

 

 

40h 

 

 

 

 

01 
01 

49 ODONTÓLOGO 

Realizar ativídade de planejamento, 

supervisão, coordenarção e execução 

relacionadas a assistência buco-dentária. 

Graduação ern Odontologia R$3.385,51 40h 01 01 

50 ORIENTADOR 

Atender ao educando individualmente e em 

grupo, utilizando técnica psico pedagógicos que 

lhe permitam diagnosticar, prevenir e 

acompanhar as situações que resultam no baixo 

rendimento escolar; participar da elaboração do 

planejamento curricular, coordenar e 

acompanhar a elaboração e aplicação do leste 

classificalório e do processo de reclassificação. 

em conjunto com o supervisor educacional e o 

núcleo docente. 

Graduação em Pedagogia 

com Pós - Graduação em 

Orientação Escolar e/ou 

Habilitação em Orientação 

Escolar 

R$ 1.537,01 180h 06 03 
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51 

 

 

 

PEDAGOGO 

Orientar a aprendizagem do aluno na área de 

sua formação, participar no processo de 

planejamento das atividades da escola, 

organizar as operações inerentes ao processo de 

ensino- aprendizagem, contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino. 

Graduação em Pedagogia R$ 960,62 100h 10 05 

52 PSICÓLOGO 

Realizar atividades de planejamento, 

elaboração, coordenação, acompanhamento, 

assessoramento, pesquisa e execução de 

procedimentos e programas, relativos à área da 

psicologia. 

Graduação em Psicologia R$2.636,33 40h 01 01 

53 

 

 

PROFESSOR 

GRADUADO I 

Orientar a aprendizagem do aluno na área de 

sua formação, participar no processo de 

planejamento das atividades da escola, 

organizar as operações inerentes ao processo de 

ensino- aprendizagem, contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino. 

Graduação em Pedagogia com 

Pós - Graduação na área de 

Pedagogia 

R$1.088,70 100h 15 07 

54 
PROFESSOR DE 

ARTES 

Orientar a aprendizagem do aluno na área de 

sua formação, participar no processo de 

planejamento das atividades da escola, 

organizar as operações inerentes ao processo de 

ensino- aprendizagem, contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino. 

Licenciatura Plena em Artes ou 

Licenciatura plena com 

habilitação específica 

R$960,62 100h 02 01 

55 
PROFESSOR DE 

CIÊNCIAS 

Orientar a aprendizagem do aluno na área de 

sua formação, participar no processo de 

planejamento das atividades da escola, 

organizar as operações inerentes ao processo de 

ensino- aprendizagem, contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino. 

Licenciatura Plena em 

Ciências ou Licenciatura 

plena com habilitação 

específica 

R$ 960,62 100h 02 01 
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56 

 

 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

Elaborar projetos do Departamento de 

Educação Ambiental, efetuar pesquisas de 

campo pertinentes ao cargo, ministrar aula de 

Educação Ambiental, coordenar e auxiliar 

os trabalhos de Educação Ambiental nos seus 

diversos níveis e programas e atividades 

correlatas. 

Licenciatura plena com 

habilitação específica e pós-

graduação em Educação 

Ambiental. 

R$1.088,70 100h 03 01 

57 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

Orientar a aprendizagem do aluno portador 

de deficiência auditiva, físito e mental; 

participar do processo de planejamento das 

atividades da escola, organizar as operações 

inerentes ao processo de ensino- 

aprendizagem, contribuir para o 

aprimoramenlo da qualidade do ensino. 

Licenciatura em Educação 

Especial ou Licenciatura 

plena com habilitação 

específica 

R$960,62 100h 02 01 

58 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Planejar, coordenar e desenvolver junto ao 

alunado atividades de educação física, 

estimulando a prática de esportes, ginástica, 

dança. objetivando o desenvolvimento 

psicomotora de atividade e integração social. 

Licenciatura em Educação 

Física 
R$960,62 100h 03 01 

59 

PROFESSOR DE 

LÍNGUA 

INGLESA 

Orientar a aprendizagem do aluno na área de 

sua formação, participar no processo de 

planejamento das atividades da escola, 

organizar as operações inerentes ao processo de 

ensino- aprendizagem, contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino. 

Licenciatura plena com 

habilitação específica 
R$960,62 100h 03 01 

60 

PROFESSOR DE 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Orientar a aprendizagem do aluno na área de 

sua formação, participar no processo de 

planejamento das atividades da escola, 

organizar as operações inerentes ao processo de 

ensino- aprendizagem, contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino. 

Licenciatura Plena em Letras R$960,62 100h 04 02 
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61 
PROFESSOR DE 

GEOGRAFIA 

Orientar a aprendizagem do aluno na área de 

sua formação, participar no processo de 

planejamento das atividades da escola, 

organizar as operações inerentes ao processo de 

ensino- aprendizagem, contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino. 

Licenciatura Plena em 

Geografia 
R$960,62 100h 03 01 

62 
PROFESSOR DE 

HISTÓRIA 

Orientar a aprendizagem do aluno na área de 

sua formação, participar no processo de 

planejamento das atividades da escola, 

organizar as operações inerentes ao processo de 

ensino- aprendizagem, contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino. 

Licenciatura Plena em 

História 
R$960,62 100h 03 01 

63 
PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA 

Orientar a aprendizagem do aluno na área de 

sua formação, participar no processo de 

planejamento das atividades da escola, 

organizar as operações inerentes ao processo de 

ensino- aprendizagem, contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino. 

Licenciatura Plena em 

Matemática 
R$ 960,62 100h 04 02 

64 SUPERVISOR 

Articular ações visando a atualização 

permanente do núcleo docente da unidade de 

ensino; coordenar e ou assessorar as atividades 

curriculares da unidade de ensino; acompanhar 

os registros de informações nos diários de 

classe e o desempenho dos docentes por turmas. 

 

Graduação em Pedagogia 

com Pós -Graduação em 

Supervisão Escolar e/ou 

Habilitação e Supervisão 

Escolar 

R$1.537,01 180h 06 03 

 
OBS: A jornada de trabalho do Professor e Pedagogo é de 100 horas mensais. 

          A jornada de trabalho do Orientador e Supervisor é de 180 horas mensais. 

          A jornada de trabalho dos demais cargos é de 40 horas semanais. 

     


