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CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2012, DE 15 DE MARÇO DE 2012. 

 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS  

 
1.1 – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Cargo 01 Agente de Serviços Gerais 
 
Atribuições 

Preparar e distribuir refeições; verificar se os gêneros 
fornecidos para utilização correspondem à 
quantidade e as especificações prescritas; 
acondicionar os gêneros alimentícios de forma a 
evitar contaminação e deteriorização; operar   com   
fogões e outros aparelhos de preparação, 
 aquecimento e refrigeração de alimentos; executar   
cardápios, incluindo dietas; lavar louça e  utensílios   
de copa e cozinha; preparar e transportar bandejas   
com alimentação e recolhê-las após a refeição; 
manter o local de trabalho sempre em perfeitas 
condições de higiene; obedecer  aos horários 
estabelecidos para refeições; executar serviços de 
rouparia, lavanderia, passaderia;  limpar e  conservar   
prédios e dependências dos órgão da administração    
municipal; lavar sanitários; remover lixos e detritos;   
limpar móveis e equipamentos de escritório; zelar   
pela  manutenção de máquinas e equipamentos sob 
sua 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 09 (nove) 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  Agente de Portaria 
 
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; coletar e entregar documentos, 
mensagens, encomendas, volumes e outros   
internamente e externamente; coletar assinaturas   
em documentos diversos de acordo com a 
necessidade da unidade; abrir e fechar as 
dependências de prédios; manter o quadro de 
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 chaves, controlando seu uso e guarda; comunicar à 
autoridade competentes, 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 Ensino Fundamental até a 4a. 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 03 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 4a. Série.  
Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 

públicos e Carteira Nacional de Habilitação Categoria 
B.  

Quantidade de Vagas 03 (três) 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. 
 

1.2– CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO  

 

Cargo 04 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 08 (oito) 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. 
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1.3 – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

Cargo 05 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; 
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 25 (vinte e cinco) vagas, sendo  02 (duas) vagas 
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 06 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 (Técnico em 
Informática). 

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. 
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1.4 – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

Cargo 07 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 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 08 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; 
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 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINISTRAÇÃO ‐ SEMAD  5 / 6 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA - PMB 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO - SEMAD 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2012 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 
 

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 09 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 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 10 Psicólogo 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Atribuições 
 

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 a 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 
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. 
 

 


