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1. CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Cargo 01 Agente de Serviços Gerais – AAL.01 
 
 
Atribuições 

Operar aparelhos de preparação, aquecimento e 
refrigeração de alimentos; lavar louças e utensílios 
de copa e cozinha; realizar serviços de copa e 
cozinha; preparar e transportar bandejas e recolhê-
las após; manter o local de trabalho sempre em 
perfeitas condições de higiene;  limpar e conservar 
prédios, dependências e equipamentos dos órgãos 
da Câmara Municipal de Belém; serviço de higiene e 
limpeza em geral; zelar pela manutenção de 
máquinas e equipamentos sob sua guarda; executar 
atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 
Requisitos para Investidura no Cargo Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes 

à categoria. 
Quantidade de Vagas 14 (quatorze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada 

às pessoas com deficiência.  
Vencimento Base R$ 800,26 (Oitocentos reais e vinte e seis centavos) 
Vantagens 70% de Gratificação legislativa (Vencimento Base) + 

20% de Gratificação apoio administrativo 
(Vencimento Base) + Ticket Alimentação: R$600,00  
+ Vale Gás: R$45,00 + Auxílio Transporte  

Jornada de Trabalho 30h. 
 
 

Cargo 02 Agente de Portaria – AAL.02 
 
 
Atribuições 

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

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 
Requisitos para Investidura no Cargo Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes 

à categoria. 
Quantidade de Vagas 04 (quatro) vagas, não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência.  
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Vencimento Base R$ 800,26 (Oitocentos reais e vinte e seis centavos) 
Vantagens 70% de Gratificação legislativa (Vencimento Base) + 

20% de Gratificação apoio administrativo 
(Vencimento Base) + Ticket Alimentação: R$600,00  
+ Vale Gás: R$45,00 + Auxílio Transporte  

Jornada de Trabalho 30h. 
 
 

Cargo 03 Eletricista – AAL.03 
 
 
Atribuições 

Executar serviços elétricos durante reformas de 
instalações prediais e sistemas elétricos; executar 
instalação e manutenção de comando elétrico e de 
painel de controle, conforme projeto especifico; 
executar manutenções preventivas de sistemas de 
automação predial, de transformadores, de 
disjuntores, de subestações e de painéis elétricos; 
instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar 
e recuperar componentes de rede elétricas, 
utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; 
executar atividades de reparos, inspeções, testes e 
ensaios elétricos como: troca de disjuntores, 
substituição de componentes e equipamentos em 
painéis elétricos, testes de comandos e sistema de 
proteção reaberto em conexões de barramentos, 
chaves e operação de equipamentos elétricos, 
visando o diagnóstico e/ou análise de falha dos 
sistemas prediais, utilizando instrumentos, 
ferramentas e equipamentos específicos; realizar o 
trabalho com segurança, cumprindo as normas de 
Segurança do Trabalho e usando Equipamentos de 
Proteção (EPI’s); zelar pela conservação, limpeza e 
estado de operação dos instrumentos, equipamentos 
e locais de trabalho, observando necessidade de 
utilização de dispositivos especiais e outros 
equipamentos relativos ao asseio e ao controle do 
processo; acompanhar intervenções 
eletromecânicas, motobombas e motores elétricos, 
envolvendo, inclusive, montagens e desmontagens 
por meio de procedimentos padronizados, efetuando 
reparo, limpeza, aferições e verificações de 
comandos e de proteção elétrica; conhecer 
procedimentos de isolamento, tipos de resinas e 
matérias isolantes, além de tipos de matérias 
condutores; executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade do serviço e orientação do 
supervisor. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 
Requisitos para Investidura no Cargo Curso Profissionalizante na área de atuação. 
Quantidade de Vagas 02 (duas) vagas, não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência.  
Vencimento Base R$ 800,26 (Oitocentos reais e vinte e seis centavos) 
Vantagens 70% de Gratificação legislativa (Vencimento Base) + 

20% de Gratificação apoio administrativo 
(Vencimento Base) + Ticket Alimentação: R$600,00  
+ Vale Gás: R$45,00 + Auxílio Transporte  

Jornada de Trabalho 30h. 
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2. CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Cargo 04 Agente Administrativo Legislativo – AUX.01 
 
 
Atribuições 

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

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo. 
Capacitação Noções de Informática. 
Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão do 1° grau. 
Vencimento Base R$ 800,26 (Oitocentos reais e vinte e seis centavos) 
Vantagens 70% de Gratificação legislativa (Vencimento Base) + 

20% de Gratificação apoio administrativo 
(Vencimento Base) + Ticket Alimentação: R$600,00  
+ Vale Gás: R$45,00 + Auxílio Transporte  

Jornada de Trabalho 30h. 
Quantidade de Vagas 20 (vinte) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 
 


