
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA 1 / 6 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA  
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2012 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA  
PALÁCIO LEGISLATIVO JOÃO PAULO II 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2012, DE 21 DE JUNHO DE 2012. 

 
 

ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS  
 
 

1. CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Cargo 01 Atendente Administrativo-Legislativo 

 
 
Atribuições 

Atividade de atendimento e apoio aos diversos 
setores da Secretaria da Câmara Municipal de 
Ananindeua, inclusive Gabinete dos Senhores, no 
que concerne a serviços de limpeza, conservação e 
manutenção, bem como serviços gerais necessários 
ao bom desempenho das atividades da Casa, 
inclusive transporte e vigilância.   

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto ou experiência nas 
atribuições inerentes ao ocupante do cargo. 

Quantidade de Vagas 12 (doze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

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

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 40h. 

 
 

2. CARGO DE NÍVEL  FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

Cargo 02 Auxiliar Administrativo-Legislativo 

 
 
Atribuições 

Atividades de atendimento às necessidades 
administrativo-legislativas da Câmara Municipal de 
Ananindeua, tais como: digitação, apoio às 
atividades parlamentares, serviço de apoio aos 
Senhores Vereadores e aos que exercem Cargos 
Diretivos da Secretaria Municipal de Ananindeua.  

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Completo ou experiência nas 
atribuições inerentes ao ocupante do cargo. 

Quantidade de Vagas 12 (doze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 684,20 (Seiscentos e oitenta e quatro reais e 
vinte centavos) 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 40h. 

 
 

3. CARGO DE NÍVEL  MÉDIO INCOMPLETO 

 

Cargo 03 Agente Técnico-Legislativo 

 Atividades de atendimento imediato ao superior 
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Atribuições 

hierárquico e desempenho das tarefas 
administrativas e parlamentares, tais como: redação 
de debates, revisão de matérias parlamentares, 
tradução de notas taquigráficas, serviços ligados ao 
Plenário, Comissões Técnicas e a Secretaria da 
Câmara Municipal de Ananindeua e, ainda, os 
diretamente ligados às atividades inerentes ao titular 
do cargo.  

Nível de Escolaridade Nível Médio Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Médio Incompleto ou comprovada experiência 
no desempenho das atribuições inerentes ao titular 
do cargo.  

Quantidade de Vagas 12 (doze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 752,62 (Setecentos e cinquenta e dois reais e 
sessenta e dois centavos) 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 40h. 

 
 

4. CARGO DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

 

Cargo 04 Assistente Administrativo-Legislativo 

 
 
 
Atribuições 

Atividade de assistência direta e elevada aos Chefes 
de Departamento, aos Senhores Vereadores e 
demais membros da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Ananindeua, que necessitem 
conhecimento de melhor nível e aprimoramento.  

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Médio Completo ou experiência comprovada 
ao desempenho de funções inerentes ao titular do 
cargo. 

Quantidade de Vagas 12 (doze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 827,88 (Oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e 
oito centavos) 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 40h. 

 
 

5. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Cargo 05 Técnico Administrativo Legislativo (Bacharel em 
Direito) 

 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Emitir pareceres singulares ou relato de pareceres 
coletivos solicitados nos processos que lhe forem 
encaminhados; pesquisar a doutrina e jurisprudência 
de forma a subsidiar o parlamentar na apresentação 
de pronunciamento devidamente fundamentado; dar 
respostas a consultas sobre interpretações de textos 
legais de interesse da Câmara Municipal de 
Ananindeua; estudar assuntos de direito, de ordem 
geral ou específica, de modo a habilitar a Câmara 
Municipal de Ananindeua a solucionar problemas da 
administração; participar de reuniões, prolatando 
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pareceres; minutar informações de interesse jurídico 
quando solicitado; preparar relatórios e outras 
atribuições correlatas.   

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso de Bacharel em Direito, com diploma expedido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelos 
Órgãos Governamentais. 

Quantidade de Vagas 04 (quatro) vagas, não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 1.076,26 (Hum mil, setenta e seis reais e vinte e 
seis centavos) 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 40h. 

 

Cargo 06 Técnico Administrativo Legislativo (Bacharel em 
Contabilidade) 

 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Organização e execução de serviços de 
contabilidade em geral; escrituração dos livros de 
contabilidade obrigatórios, bem como de todos os 
necessários no conjunto da organização contábil e 
levantamento dos respectivos balanços e 
demonstrações; revisão de balanços e contas em 
geral, verificação de haveres, revisão permanente de 
escritas; regulações anônimas, elaboração de 
prestação de contas, projetos, relatórios, e quaisquer 
outras atribuições de natureza técnica conferidas por 
lei aos profissionais de contabilidade.   

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso de Bacharel em Contabilidade, com diploma 
expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelos Órgãos Governamentais. 

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

Remuneração R$ 1.076,26 (Hum mil, setenta e seis reais e vinte e 
seis centavos) 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 40h. 

 

Cargo 07 Técnico Administrativo Legislativo (Assistente 
Parlamentar) 

 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Elaborar minutas de matérias legislativas, tais como, 
proposições, pareceres, votos, requerimentos, 
recursos, emendas, projetos de lei e outros; elaborar 
pronunciamentos; redação de correspondência, 
discurso e pareceres de parlamentar; formalização 
de Atas; atendimento às pessoas encaminhadas 
pelos gabinetes parlamentares; pesquisas; 
acompanhamento interno e externo de assuntos de 
interesse dos parlamentares e outras atividades 
correlatas.  

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Graduação em qualquer curso de Nível Superior, 
com diploma expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelos Órgãos Governamentais. 
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Quantidade de Vagas 03 (três) vagas, não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 1.076,26 (Hum mil, setenta e seis reais e vinte e 
seis centavos). 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 40h. 

 

Cargo 08 Técnico Administrativo Legislativo (Assistente de 
Plenário) 

 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Prestar assistência aos parlamentares em reuniões 
plenárias e em compromissos oficiais; assessorar o 
parlamentar nas reuniões de comissões, audiências 
públicas e outros eventos; acompanhar matérias 
legislativas e as publicações oficiais de interesse da 
Mesa da Câmara Municipal de Ananindeua; cumprir 
outras atividades de apoio inerentes ao exercício do 
mandato parlamentar; redigir ofícios e 
correspondências e outras atividades correlatas.  

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Graduação em qualquer curso de Nível Superior, 
com diploma expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelos Órgãos Governamentais. 

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

Remuneração R$ 1.076,26 (Hum mil, setenta e seis reais e vinte e 
seis centavos).  

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 40h. 

 

Cargo 09 Técnico Administrativo Legislativo (Secretário 
Legislativo) 

 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Gerenciar as ações desenvolvidas em Plenário nas 
sessões ordinárias, extraordinárias e solenes; 
observar o funcionamento dos equipamentos que 
servem o Plenário comunicando o setor competente 
e a Mesa da Câmara Municipal de Ananindeua 
qualquer problema visando o perfeito funcionamento 
dos mesmos; comunicar e encaminhar à Presidência 
todo e qualquer pedido de uso das dependências da 
Câmara Municipal para o devido registro e 
providências; proceder a interlocução social com 
visitantes que se dirigem ao Plenário da Câmara 
Municipal recepcionando-os com respeito e 
urbanidade; auxiliar, em Plenário, os Vereadores na 
realização de consultas aos bancos de dados para 
obter informações sobre legislações necessárias 
para subsidiar a atuação dos parlamentares e a 
Presidência da Câmara Municipal; elaborar relatórios 
e atas das sessões; acompanhar a tramitação de 
processos legislativos; auxiliar na organização de 
arquivos e leis, decretos, resoluções, Emendas à Lei 
Orgânica e demais processos legislativos; executar 
outras tarefas correlatas determinadas pela 
Presidência da Câmara Municipal de Ananindeua.  
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Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Graduação em qualquer curso de Nível Superior, 
com diploma expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelos Órgãos Governamentais. 

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

Remuneração R$ 1.076,26 (Hum mil, setenta e seis reais e vinte e 
seis centavos) 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 40h. 

 

Cargo 10 Técnico Administrativo Legislativo (Técnico 
Administrativo) 

 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Atuar junto aos departamentos e secretaria da 
Câmara Municipal de Ananindeua, prestando 
assessoria técnica administrativa no gerenciamento 
e nas ações desenvolvidas; acompanhar a 
desenvoltura dos trabalhos dos órgãos e da 
secretaria, informando previamente qualquer 
problema detectado aos superiores imediatos à 
Presidência, visando o perfeito funcionamento das 
atividades; elaborar relatórios sobre as atividades 
desenvolvidas; executar outras tarefas correlatas 
determinadas pela Presidência da Câmara Municipal 
de Ananindeua. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Graduação em qualquer curso de Nível Superior, 
com diploma expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelos Órgãos Governamentais. 

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

Remuneração R$ 1.076,26 (Hum mil, setenta e seis reais e vinte e 
seis centavos).  

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 40h. 

 

Cargo 11 Técnico Administrativo Legislativo (Graduação 
em Fonoaudiologia) 

 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Diagnosticar e prevenir distúrbios de audição e da 
fala em parlamentares e funcionários da Câmara 
Municipal de Ananindeua; auxiliar no 
aperfeiçoamento da expressão vocal; prevenir 
distúrbios da comunicação oral e escrita; tratar 
distúrbios da comunicação, deficiência auditiva, 
alterações da voz e da fala, entre outras atribuições 
correlatas.  

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso de Graduação em Fonoaudiologia, com 
diploma expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelos Órgãos Governamentais. 

Quantidade de Vagas 1 (uma) vaga, não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 1.076,26 (Hum mil, setenta e seis reais e vinte e 
seis centavos) 
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Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 40h. 

 

Cargo 12 Técnico Administrativo Legislativo (Graduação 
em Psicologia) 

 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Executar tarefas a partir de objetivos previamente 
definidos na área de Psicologia; auxiliar na 
elaboração e execução de estudos, planos e projetos 
dentro da área da Psicologia; realizar consultas, 
atendimentos psicológicos (psicoterapias) e 
encaminhamentos na área da saúde, emitindo 
diagnósticos e realizando o tratamento psicológico; 
elaborar prontuário psicológico; participar de equipe 
multiprofissional visando o atendimento integral dos 
usuários do serviço; aplicar recursos da psicologia 
preventiva e terapêutica para promover, preservar e 
recuperar a saúde dos servidores e membros do 
Poder Legislativo; elaborar pareceres da área 
específica quando a situação de saúde e/ou jurídica 
assim o exigir; emitir laudos relativos a diagnósticos 
psicológicos, promover estudos e avaliações dos 
dinamismos do comportamento humano, elaborando 
e aplicando técnicas psicológicas, objetivando 
diagnóstico psicológico; realizar vistorias e elaborar 
laudos periciais, relatórios, informações técnicas e 
demais documentações sobre matérias específicas 
da área, avaliar laudos de especialistas na sua área 
de atuação; interpretar documentos, examinar 
processos e procedimentos de interesse da Câmara 
Municipal de Ananindeua no seu campo de 
especialização, para atender ás necessidades do 
serviço, exercer outras atribuições correlatas.  

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso de Graduação em Psicologia, com diploma 
expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelos Órgãos Governamentais. 

Quantidade de Vagas 1 (uma) vaga, não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 1.076,26 (Hum mil, setenta e seis reais e vinte e 
seis centavos) 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 40h. 

 


