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1. CARGO DE NÍVEL ALFABETIZADO 

Cargo 01 Agente de Serviços Gerais 

 
 
Atribuições 

Preparar e distribuir refeições; verificar se os 
gêneros fornecidos para utilização correspondemà 
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 Alfabetizado 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso sobre higiene, manipulação e 
acondicionamento de alimentos e equipamentos. 
Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos.  

Quantidade de Vagas 50 (cinquenta) vagas, sendo 03 (três) vagas 
reservada às pessoas com deficiência. 

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

Vantagens Tempo Integral (50%) + Gratificação EB (Escola 
Bosque) especial, correspondente a 80% (oitenta por 
cento) do vencimento base relativo a 40 (quarenta) 
horas semanais + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  08/horas diárias  

Local de Trabalho  Sede/Ilhas/ Casa Escola da Pesca (De acordo com a 
conveniência da administração) 
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2. CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Cargo 02 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, informar ao mecânico 
quanto aos defeitos apresentados pelos veículos, 
comunicar à autoridade que estiver subordinado 
qualquer anormalidade que porventura o veículo 
apresente, executar atividades correlatas.  

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. 

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

Vantagens Tempo Integral (50%) + Gratificação EB (Escola 
Bosque) especial, correspondente a 80% (oitenta por 
cento) do vencimento base relativo a 40 (quarenta) 
horas semanais + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) e Vale transporte. 

Carga Horária  08/horas diárias  

Local de Trabalho  Sede/Casa Escola da Pesca (De acordo com a 
conveniência da administração) 

 

3. CARGO DE NÍVEL  FUNDAMENTAL COMPLETO 

Cargo 03 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; Realizar matrícula escolar; executar 
atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de Ensino 
Fundamental. Noções de digitação. Documentos de 
identificação expedidos por órgãos públicos.  

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

Salário Base R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais 

Vantagens Tempo Integral (50%) + Gratificação EB (Escola 
Bosque) especial, correspondente a 80% (oitenta por 
cento) do vencimento base relativo a 40 (quarenta) 
horas semanais + 20% de escolaridade em relação 
ao vencimento base + Vale Alimentação de R$ 
220,00 (Duzentos e vinte reais) + Vale transporte.   

Carga Horária  08/horas diárias 
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Local de Trabalho  Sede/Ilhas/Casa Escola da Pesca (De acordo com a 
conveniência da administração) 

 
 

4. CARGO DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

Cargo 04 Assistente de Administração  

 
 
Atribuições 

Manter-se esclarecido e atualizado sobre a aplicação  
de leis, normas e regulamentos referentes à 
administração geral e específica, bem como prestar 
informação e orientação no âmbito da unidade; 
executar atividades de complexidade mediana, tais 
como, o estudo e análise de processo de interesse 
geral ou específico do setor, bem como acompanhar 
a sua tramitação; orientar e aplicar formulários de 
pesquisa, redigir atos administrativos e documentos; 
controlar o material de consumo e permanente e 
providenciar sua reposição; fazer controle de 
frequência e escala de férias do pessoal; preparar 
folha de pagamento; auxiliar na preparação   
                                               
controle do patrimônio; datilografar documentos; 
organizar e atualizar os arquivos escolares; levantar 
dados estatísticos pertinentes ao âmbito escolar; 
preencher livros administrativos, fichas e boletins; 
participar da elaboração do relatório anual da escola; 
controlar a preparação e distribuição da merenda 
escolar, bem como o preenchimento de mapas 
mensais; substituir a secretária da escola durante 
impedimentos eventuais; apresentar sugestões 
visando contribuir na solução dos problemas da 
escola; participar do Conselho Escolar quando 
indicado como representante da sua categoria; 
atualizar as informações da escola no sentido de 
atendimento a solicitações pelo público e ou 
instituições; desenvolver outras atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio e 
conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes 
à categoria.  

Quantidade de Vagas 10 (dez) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

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

Vantagens Tempo Integral (50%) + Gratificação EB (Escola 
Bosque) especial, correspondente a 80% (oitenta por 
cento) do vencimento base relativo a 40 (quarenta) 
horas semanais + 60% de escolaridade em relação 
ao vencimento base + Vale Alimentação de R$ 
220,00 ( Duzentos e vinte reais) e Vale transporte.  

Carga Horária  08/horas diárias  

Local de Trabalho  Sede/Ilhas/Casa Escola da Pesca (De acordo com a 
conveniência da administração) 
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5. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Cargo 05 Assistente Social 

 
 
Atribuições 

Participar de equipes interdisciplinares na 
elaboração de políticas sociais; planejar e elaborar 
programas de trabalho nos campos de econômico, 
político e sanitário; promover estudos e pesquisa na 
sua área de atuação; controlar e avaliar os 
resultados e/ou implantação de programas sociais; 
elaborar estudos, projetos e investigações 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; planejar e coordenar inquéritos sobre a 
situação social de escolares e sua família; orientar e 
proceder à seleção socioeconômica para concessão 
de bolsas de estudo e outros auxílios no Município; 
fazer levantamento socioeconômico com vistas ao 
planejamento habitacional das comunidades; 
elaborar, coordenar, controlar, administrar e avaliar 
programas nas áreas de serviço social de cada 
grupo e comunidade; 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 Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior de 
Assistente Social devidamente registrado e inscrito 
no órgão de classe.  

Quantidade de vagas 2 (duas) vagas, não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

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

Vantagens Tempo Integral (50%) + Gratificação EB (Escola 
Bosque) especial, correspondente a 80% (oitenta por 
cento) do vencimento base relativo a 40 (quarenta) 
horas semanais + 100% de escolaridade em relação 
ao vencimento base + Vale Alimentação de R$ 
220,00 (Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Jornada de Trabalho 08/horas diárias. 

Local de Trabalho Ilhas de Cotijuba 

 

Cargo 06 Bacharel em Turismo 

 
 
Atribuições 

Elaborar, analisar e interpretar planos e programas 
turísticos; realizar estudos tendentes a explicar os 
fenômenos turísticos, bem como as respectivas 
origens, mudanças e evoluções no Município de 
Belém; elaborar projetos ou estudo de planejamento, 
organização e funcionamento de empreendimentos 
turísticos; analisar os efeitos dos pólos emissores e 
receptores sobre os indivíduos, grupos ou categorias 
sociais; interpretar dados sobre os costumes, 
práticas e hábitos de correntes turísticas; assessorar 
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e prestar consultoria para assuntos ligados direta ou 
indiretamente ao turismo, no âmbito municipal. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Bacharel em Turismo devidamente 
registrado e inscrito no órgão de classe. 

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

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

Vantagens Tempo Integral (50%) + Gratificação EB (Escola 
Bosque) especial, correspondente a 80% (oitenta por 
cento) do vencimento base relativo a 40 (quarenta) 
horas semanais + 100% de escolaridade em relação 
ao vencimento base + Vale Alimentação de R$ 
220,00 (Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  08/horas diárias  

Local de Trabalho  Sede 

 

Cargo 07 Contador 

 
 
Atribuições 

Executar funções contábeis complexas; informar 
decisões em matéria de contabilidade; elaborar 
planos de contas; propor normas de administração 
contábil; orientar a escrituração de livros contábeis; 
fazer levantamentos 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 devidamente 
credenciado; executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Bacharel em Ciências Contábeis 
devidamente registrado e inscrito no órgão de 
classe. 

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

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

Vantagens Tempo Integral (50%) + Gratificação EB (Escola 
Bosque) especial, correspondente a 80% (oitenta por 
cento) do vencimento base relativo a 40 (quarenta) 
horas semanais + 100% de escolaridade em relação 
ao vencimento base + Vale Alimentação de R$ 
220,00 (Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  08/horas diárias  

Local de Trabalho  Sede 

 

Cargo 08 Engenheiro Florestal 

 Elaborar projetos silviculturais em articulação com 
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Atribuições 

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 treinamento e cursos; 
propor às autoridades competentes a criação de 
centro de abastecimento para a comercialização dos 
produtos florestais; planejar, executar e 
supervisionar os trabalhos relacionados a estudos e 
projetos silviculturais; elaborar normas técnicas para 
o 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 de aproveitar os recursos naturais existentes 
nas áreas dos projetos; efetuar o ,levantamento dos 
produtores rurais da Região Metropolitana de Belém, 
através do cadastramento das comunidades 
produtoras; planejar e coordenar os trabalhos de 
arborização e paisagismo na Região Metropolitana 
de Belém; analisar e emitir parecer sobre relatórios 
de "Impacto Ambiental" (RIMA); fiscalizar e controlar 
as serrarias, marcenarias e movelarias da Região 
Metropolitana de Belém, 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 Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Engenheiro Florestal devidamente 
registrado e inscrito no órgão de classe. 

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

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

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  08/horas diárias.   

Local de Trabalho  Sede.  

 

Cargo 09 MAG.NS Engenheiro Ambiental  

Atribuições Atividades  ligadas ao magistério, ministrar aulas no 
ensino médio técnico profissionalizante e 
fundamental, em cumprimento  ao estabelecido na 
legislação em vigor e de acordo com as normas e 
diretrizes baixadas pelo órgão de sistema de ensino; 
proposição de atividades ecológicas para os 
problemas ambientais como poluição da água, ar, 
visual e de recuperação dos recursos naturais, da 
biodiversidade, da redução de impactos ambientais. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Engenheiro Ambiental devidamente 
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registrado e inscrito no órgão de classe e Formação 
pedagógica para o magistério. 

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais.  

Local de Trabalho/Vagas 

Sede - (Professor de Curso Médio 
Técnico) 
 

01 (Uma) vaga, não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Sede - Ecomuseu 01 (Uma) vaga, não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Casa Escola da Pesca  
(Dormir 01 (uma) noite por semana na 
Casa Escola da Pesca) 

01 (Uma) vaga, não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 10 MAG.NS Engenheiro de Pesca 

 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas no 
ensino médio técnico profissionalizante e 
fundamental, em cumprimento  ao estabelecido na 
legislação em vigor e de acordo com as normas e 
diretrizes baixadas pelo órgão de sistema de ensino. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Engenheiro de Pesca devidamente 
registrado e inscrito no órgão de classe e Formação 
pedagógica para o magistério.  

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

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais.  

Local de Trabalho  Casa Escola da Pesca (Dormir 01 (uma) noite por 
semana na Casa Escola da Pesca) 

 

Cargo 11 MAG.NS - Professor de Artes   

 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas no 
ensino fundamental ou no ensino médio, em 
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor 
e de acordo com as normas e diretrizes baixadas 
pelo órgão de sistema de ensino; colaborar com a 
direção da escola na organização e execução de 
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atividades de caráter cívico, cultural e recreativo; 
participar da elaboração do currículo escolar, de 
acordo com a orientação técnico-pedagógica 
estabelecida; planejar, executar, acompanhar e 
avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; 
incentivar e proporcionar meios para a integração 
escola-família-comunidade; registrar as atividades de 
classe; manter-se atualizado quanto a legislação de 
ensino fundamental e médio e suas técnicas; 
atender os alunos individualmente na execução de 
suas tarefas; sugerir alterações nos currículos, 
visando melhor ajustá-los à realidade regional; 
fornecer subsídios para elaboração de diagnósticos; 
executar outras atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
Educação Artística ou Artes, devidamente 
reconhecido pelo MEC. 

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

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho  Casa Escola da Pesca (Dormir 01 (uma) noite por 
semana na Casa Escola da Pesca) 

 

Cargo 12 MAG.NS - Professor de Biologia/Ciências  

 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas no 
ensino médio, em cumprimento ao estabelecido na 
legislação em vigor e de acordo com as normas e 
diretrizes baixadas pelo órgão de sistema de ensino; 
colaborar com a direção da escola na organização e 
execução de atividades de caráter cívico, cultural e 
recreativo; participar da elaboração do currículo 
escolar, de acordo com a orientação técnico-
pedagógica estabelecida; planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas 
pelo educando; incentivar e proporcionar meios para 
a integração escola-família-comunidade; registrar as 
atividades de classe; manter-se atualizado quanto a 
legislação de ensino fundamental e médio e suas 
técnicas; atender os alunos individualmente na 
execução de suas tarefas; sugerir alterações nos 
currículos, visando melhor ajustá-los à realidade 
regional; fornecer subsídios para elaboração de 
diagnósticos; executar outras atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
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Ciências Biológicas, devidamente reconhecido pelo 
MEC. 

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

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho  Casa Escola da Pesca (Dormir 01 (uma) noite por 
semana na Casa Escola da Pesca) 

 

Cargo 13 MAG.NS - Professor de Educação Especial  

 
 
Atribuições 

Apoiar pedagogicamente o aluno com deficiência 
nas áreas sensoriais (visual e auditiva), físico-
motora, múltiplas e mental incluídos em classe 
comum do ensino regular na educação básica 
(educação infantil, ensinos fundamental e médio) e 
modalidade (EJA); realizar atendimento educacional 
especializado suplementar (no caso dos 
superdotados) e complementar (para os demais 
alunos) em salas de recursos multifuncionais e/ou 
centros especializados no contraturno em que o 
aluno se encontra matriculado; planejar o 
atendimento educacional especializado 
individualmente ou em pequenos grupos de acordo 
com as especificidades; apoiar e subsidiar o 
professor de classe comum do ensino regular; 
orientar o professor de classe comum e aluno com 
necessidades educacionais especiais quanto ao uso 
de equipamentos e materiais específicos; colaborar 
com a atualização da identificação de alunos  
com deficiência 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
Pedagogia com Habilitação em Educação Especial, 
devidamente reconhecido pelo MEC ou com 
Aperfeiçoamento/Especialização na área de 
Educação Especial. 

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

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 
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Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho  Ilhas de Cotijuba 

 

Cargo 14 MAG.NS - Professor de Educação Física   

 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas no 
ensino fundamental ou no ensino médio, em 
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor 
e de acordo com as normas e diretrizes baixadas 
pelo órgão de sistema de ensino; colaborar com a 
direção da escola na organização e execução de 
atividades de caráter cívico, cultural e recreativo; 
participar da elaboração do currículo escolar, de 
acordo com a orientação técnico-pedagógica 
estabelecida; planejar, executar, acompanhar e 
avaliar as atividades desenvolvidas pelo educando; 
incentivar e proporcionar meios para a integração 
escola-família-comunidade; registrar as atividades de 
classe; manter-se atualizado quanto a legislação de 
ensino fundamental e médio e suas técnicas; 
atender os alunos individualmente na execução de 
suas tarefas; sugerir alterações nos currículos, 
visando melhor ajustá-los à realidade regional; 
fornecer subsídios para elaboração de diagnósticos;  
executar outras atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
Educação Física, devidamente reconhecida pelo 
MEC. 

Quantidade de Vagas 01 (Uma) vaga, não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho  Casa Escola da Pesca (Dormir 01 (uma) noite por 
semana na Casa Escola da Pesca) 

 

Cargo 15 MAG.NS - Professor de Educação Religiosa  

 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas no 
ensino médio, em cumprimento ao estabelecido na 
legislação em vigor e de acordo com as normas e 
diretrizes baixadas pelo órgão de sistema de ensino; 
colaborar com a direção da escola na organização e 
execução de atividades de caráter cívico, cultural e 
recreativo; participar da elaboração do currículo 
escolar, de acordo com a orientação técnico-
pedagógica estabelecida; planejar, executar, 
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acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas 
pelo educando; incentivar e proporcionar meios para 
a integração escola-família-comunidade; registrar as 
atividades de classe; manter-se atualizado quanto a 
legislação de ensino fundamental e médio e suas 
técnicas; atender os alunos individualmente na 
execução de suas tarefas; sugerir alterações nos 
currículos, visando melhor ajustá-los à realidade 
regional; fornecer subsídios para elaboração de 
diagnósticos; executar outras atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
Religião, devidamente reconhecido pelo MEC.  

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

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho  Ilhas de Cotijuba 

 

Cargo 16 MAG.NS - Professor de Filosofia  

 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental e no 
ensino médio, em cumprimento ao estabelecido na 
legislação em vigor e de acordo com as normas e 
diretrizes baixadas pelo órgão de sistema de ensino; 
colaborar com a direção da escola na organização e 
execução de atividades de caráter cívico, cultural e 
recreativo; participar da elaboração do currículo 
escolar, de acordo com a orientação técnico-
pedagógica estabelecida; planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas 
pelo educando; incentivar e proporcionar meios para 
a integração escola-família-comunidade; registrar as 
atividades de classe; manter-se atualizado quanto a 
legislação de ensino fundamental e médio e suas 
técnicas; atender os alunos individualmente na 
execução de suas tarefas; sugerir alterações nos 
currículos, visando melhor ajustá-los à realidade 
regional; fornecer subsídios para elaboração de 
diagnósticos;  executar outras atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
Filosofia, devidamente reconhecido pelo MEC. 

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

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
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reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho  Ilhas de Cotijuba 

 

Cargo 17 MAG.NS - Professor de Física  

 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas no 
ensino médio, em cumprimento ao estabelecido na 
legislação em vigor e de acordo com as normas e 
diretrizes baixadas pelo órgão de sistema de ensino; 
colaborar com a direção da escola na organização e 
execução de atividades de caráter cívico, cultural e 
recreativo; participar da elaboração do currículo 
escolar, de acordo com a orientação técnico-
pedagógica estabelecida; planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas 
pelo educando; incentivar e proporcionar meios para 
a integração escola-família-comunidade; registrar as 
atividades de classe; manter-se atualizado quanto a 
legislação de ensino fundamental e médio e suas 
técnicas; atender os alunos individualmente na 
execução de suas tarefas; sugerir alterações nos 
currículos, visando melhor ajustá-los à realidade 
regional; fornecer subsídios para elaboração de 
diagnósticos;  executar outras atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
Física, devidamente reconhecido pelo MEC 

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

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho  Sede 

 

Cargo 18 MAG.NS - Professor de Geografia  

 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental ou no 
ensino médio, em cumprimento ao estabelecido na 
legislação em vigor e de acordo com as normas e 
diretrizes baixadas pelo órgão de sistema de ensino; 
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colaborar com a direção da escola na organização e 
execução de atividades de caráter cívico, cultural e 
recreativo; participar da elaboração do currículo 
escolar, de acordo com a orientação técnico-
pedagógica estabelecida; planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas 
pelo educando; incentivar e proporcionar meios para 
a integração escola-família-comunidade; registrar as 
atividades de classe; manter-se atualizado quanto a 
legislação de ensino fundamental e médio e suas 
técnicas; atender os alunos individualmente na 
execução de suas tarefas; sugerir alterações nos 
currículos, visando melhor ajustá-los à realidade 
regional; fornecer subsídios para elaboração de 
diagnósticos;  executar outras atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
Geografia, devidamente reconhecido pelo MEC 

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

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho  Casa Escola da Pesca (Dormir 01 (uma) noite por 
semana na Casa Escola da Pesca) 

 

Cargo 19 MAG.NS - Professor de História  

 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental ou no 
ensino médio, em cumprimento ao estabelecido na 
legislação em vigor e de acordo com as normas e 
diretrizes baixadas pelo órgão de sistema de ensino; 
colaborar com a direção da escola na organização e 
execução de atividades de caráter cívico, cultural e 
recreativo; participar da elaboração do currículo 
escolar, de acordo com a orientação técnico-
pedagógica estabelecida; planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas 
pelo educando; incentivar e proporcionar meios para 
a integração escola-família-comunidade; registrar as 
atividades de classe; manter-se atualizado quanto a 
legislação de ensino fundamental e médio e suas 
técnicas; atender os alunos individualmente na 
execução de suas tarefas; sugerir alterações nos 
currículos, visando melhor ajustá-los à realidade 
regional; fornecer subsídios para elaboração de 
diagnósticos;  executar outras atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 
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Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
História, devidamente reconhecido pelo MEC 

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

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho  Casa Escola da Pesca (Dormir 01 (uma) noite por 
semana na Casa Escola da Pesca) 

 

Cargo 20 MAG.NS - Professor de Letras  

 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental ou no 
ensino médio, em cumprimento ao estabelecido na 
legislação em vigor e de acordo com as normas e 
diretrizes baixadas pelo órgão de sistema de ensino; 
colaborar com a direção da escola na organização e 
execução de atividades de caráter cívico, cultural e 
recreativo; participar da elaboração do currículo 
escolar, de acordo com a orientação técnico-
pedagógica estabelecida; planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas 
pelo educando; incentivar e proporcionar meios para 
a integração escola-família-comunidade; registrar as 
atividades de classe; manter-se atualizado quanto a 
legislação de ensino fundamental e médio e suas 
técnicas; atender os alunos individualmente na 
execução de suas tarefas; sugerir alterações nos 
currículos, visando melhor ajustá-los à realidade 
regional; fornecer subsídios para elaboração de 
diagnósticos;  executar outras atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
Letras com Habilitação em Espanhol, devidamente 
reconhecido pelo MEC 

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho/Vagas 

Casa Escola da Pesca (Dormir 01 
(uma) noite por semana na Casa 

01 (uma) vaga, não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 
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Escola da Pesca) 

Ilhas de Cotijuba 01 (uma) vaga, não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 21 MAG.NS - Professor de Matemática  

 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental ou no 
ensino médio, em cumprimento ao estabelecido na 
legislação em vigor e de acordo com as normas e 
diretrizes baixadas pelo órgão de sistema de ensino; 
colaborar com a direção da escola na organização e 
execução de atividades de caráter cívico, cultural e 
recreativo; participar da elaboração do currículo 
escolar, de acordo com a orientação técnico-
pedagógica estabelecida; planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas 
pelo educando; incentivar e proporcionar meios para 
a integração escola-família-comunidade; registrar as 
atividades de classe; manter-se atualizado quanto a 
legislação de ensino fundamental e médio e suas 
técnicas; atender os alunos individualmente na 
execução de suas tarefas; sugerir alterações nos 
currículos, visando melhor ajustá-los à realidade 
regional; fornecer subsídios para elaboração de 
diagnósticos;  executar outras atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
Matemática, devidamente reconhecido pelo MEC. 

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

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho  Casa Escola da Pesca (Dormir 01 (uma) noite por 
semana na Casa Escola da Pesca) 

 

Cargo 22 MAG.NS - Professor de Química  

 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental ou no 
ensino médio, em cumprimento ao estabelecido na 
legislação em vigor e de acordo com as normas e 
diretrizes baixadas pelo órgão de sistema de ensino; 
colaborar com a direção da escola na organização e 
execução de atividades de caráter cívico, cultural e 
recreativo; participar da elaboração do currículo 
escolar, de acordo com a orientação técnico-
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pedagógica estabelecida; planejar, executar, 
acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas 
pelo educando; incentivar e proporcionar meios para 
a integração escola-família-comunidade; registrar as 
atividades de classe; manter-se atualizado quanto a 
legislação de ensino fundamental e médio e suas 
técnicas; atender os alunos individualmente na 
execução de suas tarefas; sugerir alterações nos 
currículos, visando melhor ajustá-los à realidade 
regional; fornecer subsídios para elaboração de 
diagnósticos;  executar outras atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
Química, devidamente reconhecido pelo MEC 

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

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho  Sede 

 

Cargo 23 MAG.NS - Professor de Séries Iniciais  

 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério como lecionar na 
Educação Infantil, nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos – 
EJA; ter afinidade com crianças na faixa de 
Educação Infantil, auxiliar no desenvolvimento de 
atividades lúdico-recreativas no ambiente escolar e 
outras atividades inerentes ao cargo. Participar da 
elaboração da proposta pedagógica da escola; 
elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a 
proposta pedagógica da escola; zelar pela 
aprendizagem dos alunos; estabelecer e 
implementar estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos 
e horas-aula estabelecidos; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade; executar outras 
atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
Pedagogia ou Formação de Professor, com 
habilitação em Magistério  para a Educação Infantil e  
Séries Iniciais do Ensino Fundamental, devidamente 
reconhecido pelo MEC. 

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

Salário Base R$ 1.492,80 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais e oitenta centavos) 

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho  Ilhas de Cotijuba 

 

Cargo 24 MAG.NS.Pedagogo 

 
 
Atribuições 

Atividades de planejamento, organização, controle e 
avaliação de planos, programas e projetos que 
objetivem o aperfeiçoamento do sistema educacional 
e possibilite a integração de escola à família e à 
comunidade. Prestar assessoramento, técnico 
administrativo-pedagógica; participar da elaboração 
do currículo e calendário escolar; colaborar para a 
atualização de dados estatísticos referentes à área 
educacional; manter organizados os arquivos (ativo 
e morto); cumprir e fazer cumprir as normas 
estabelecidas pelo sistema educacional; promover e 
participar do processo de integração escola-família-
comunidade; participar da elaboração de 
cronogramas e escalas de trabalho de acordo com 
as tarefas a serem desenvolvidas; dirigir, orientar e 
controlar as ações educativas e administrativas; 
elaborar relatórios, emitir pareceres, instruir 
processos e prestar informações relativas à sua área 
de competência; promover e estimular o bom 
relacionamento entre os servidores envolvidos com o 
processo educacional; executar outras atribuições 
correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura em 
Pedagogia, devidamente reconhecido pelo MEC 

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

Salário Base R$ 1.492,80 (Hum mil quatrocentos e noventa e dois 
Reais e oitenta Centavos)  

Vantagens Gratificação EB (Escola Bosque) especial, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) do 
vencimento base relativo a 40 (quarenta) horas 
semanais + 100% de escolaridade em relação ao 
vencimento base + Vale Alimentação de R$ 220,00 
(Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  240h mensais  

Local de Trabalho  Ilhas de Cotijuba 

 

Cargo 25 Nutricionista 
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Atribuições 

Organizar, orientar e supervisionar serviços de 
alimentação em órgãos da administração municipal; 
promover treinamento para auxiliares; participar da 
avaliação de programas de nutrição em saúde 
pública; orientar sobre higiene da alimentação; 
participar, em sua área específica, da elaboração de 
programas de assistência à população; propor 
adoção de normas, padrões e métodos de educação 
materno-infantil; elaborar cardápios normais e 
dietoterápicos; orientar os pacientes e seus 
familiares no tocante a dietas; promover a inspeção 
dos gêneros estocados e propor métodos e técnicas 
mais adequadas à conservação dos alimentos; 
opinar sobre a qualidade dos gêneros alimentícios a 
serem adquiridos pelo órgãos; executar atribuições 
correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Nutricionista devidamente registrado e 
inscrito no órgão de classe. 

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

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

Vantagens Tempo Integral (50%) + Gratificação EB (Escola 
Bosque) especial, correspondente a 80% (oitenta por 
cento) do vencimento base relativo a 40 (quarenta) 
horas semanais + 100% de escolaridade em relação 
ao vencimento base + Vale Alimentação de R$ 
220,00 (Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  08/horas diárias  

Local de Trabalho  Sede 

 

Cargo 26 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 à 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 de sua competência; 
apresentar relatórios periódicos; coordenar e orientar 
estudos, projetos e investigações sobre as causas 
de desajustamento psicológico; orientar, coordenar e 
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acompanhar trabalhos de reabilitação profissional, 
juntamente com outros profissionais; executar 
atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de Psicologia devidamente registrado e 
inscrito no órgão de classe 

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

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

Vantagens Tempo Integral (50%) + Gratificação EB (Escola 
Bosque) especial, correspondente a 80% (oitenta por 
cento) do vencimento base relativo a 40 (quarenta) 
horas semanais + 100% de escolaridade em relação 
ao vencimento base + Vale Alimentação de R$ 
220,00 (Duzentos e vinte reais) + Vale transporte. 

Carga Horária  08/horas diárias 

Local de Trabalho  Sede/Ilhas (De acordo com a conveniência da 
administração) 

 


