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Cargo 01 

PROFESSOR LICENCIADO PLENO – PEDAGOGIA 

– MAGISTÉRIO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E 
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

ÁREA DE ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos de idade nas 
Unidades Educativas da Rede Municipal de Educação 
de Belém; participar da elaboração, implementação e 
avaliação do Projeto Político Pedagógico da Unidade 
Educativa, bem como as demais atividades do 
processo educacional, visando a melhoria da 
qualidade da educação, em consonância com as 
diretrizes educacionais do Sistema Municipal de 
Belém; cumprir a proposta político-pedagógica da 
Rede Municipal de Educação e da Unidade 
Educativa, integrando-as na ação pedagógica; 
ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, 
propiciando aprendizagens significativas para as 
crianças nos dias letivos; acompanhar e registrar o 
desenvolvimento das crianças por meio da avaliação 
permanente do processo de aprendizagem, de forma 
individual e coletiva, propondo e efetivando 
intervenções pedagógicas que promovam a 
construção e a reconstrução do conhecimento; 
participar das reuniões de pais e responsáveis, 
reuniões pedagógicas, encontros de formação 
continuada, seminários e outros, promovidos pelas 
Unidades Educativas e Secretaria Municipal de 
Educação; realizar os planejamentos, registros e 
relatórios solicitados; planejar atividades pedagógico-
curriculares que favoreçam as aprendizagens por 
meio de interações e brincadeiras, respeitando as 
culturas infantis que permeiam todas as 
manifestações de bebês e crianças pequenas (zero a 
cinco anos); mediar a participação das famílias no 
processo de aprendizagem das crianças e articular a 
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integração da Unidade Educativa, Família e 
Comunidade; participar das diferentes instâncias de 
tomada de decisão quanto à destinação de recursos 
financeiros e materiais da Unidade Educativa e 
realizar outras atividades correlatas com a função. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 
 
 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Licenciatura Plena em Pedagogia ou Formação de 
Professores, com Habilitação em Magistério para a 
Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental, devidamente reconhecido pelo MEC. 

Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 
Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 

Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 238 (Duzentos e Trinta e Oito) vagas, sendo 12 

(Doze) vagas reservadas às pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 52 (Cinquenta e Duas) vagas, sendo 03 (Três) vagas 

reservadas às pessoas com deficiência. 
Outeiro 17 (Dezessete) vagas, sendo 01 (Uma) vaga 

reservada às pessoas com deficiência. 
 

 
 
 
Cargo 02 

PROFESSOR LICENCIADO PLENO – PEDAGOGIA 

– MAGISTÉRIO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E 

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

ÁREA DE ATUAÇÃO: SÉRIES INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL E/OU EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 

 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério de lecionar nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental e na Educação 
de Jovens e Adultos – EJA; 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 Ensino Superior Completo 
 
 

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

Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 
Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 

Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 303 (trezentos e três) vagas, sendo 16 (Dezesseis) 

vagas reservadas às pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 140 (cento e quarenta) vagas, sendo 07 (Sete) vagas 

reservadas às pessoas com deficiência. 
Outeiro 20 (vinte) vagas, sendo 01 (Uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 

 
 
 
 
Cargo 03 

PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM LETRAS: 

LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA 

LÍNGUA.  

ÁREA DE ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 

PROFESSOR DE LIBRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, 
recursos pedagógicos, de acessibilidade e 
estratégias, considerando as necessidades 
específicas dos alunos com surdez de forma a 
construir um plano de atuação para eliminá-las; 
reconhecer as habilidades do aluno com surdez: ao 
identificar certas necessidades do aluno, o professor 
de AEE/ LIBRAS reconhece também as suas 
habilidades e a partir de ambas traça o seu plano de 
atendimento; ser facilitador no processo de aquisição 
da LIBRAS como primeira língua para alunos surdos, 
nas unidades da Rede Municipal de Ensino, tanto nas 
atividades dentro do ambiente escolar, como em 
atividades pedagógicas desenvolvidas extra - classe; 
participar de reuniões pedagógicas, com os 
professores das salas de aula com alunos surdos, 
ajudando a planejar estratégias para facilitar o 
aprendizado com os alunos surdos; orientar 
professores das salas de aula com alunos surdos; 
ministrar cursos de LIBRAS e realizar outras 
atividades correlatas com a função. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 
 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Professor Licenciado Pleno em Letras: Libras/Língua 
Portuguesa como segunda língua.  

Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 
Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 

Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
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Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 02 (duas) vagas. Não haverá vagas reservadas às 

pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 02 (duas) vagas. Não haverá vagas reservadas às 

pessoas com deficiência. 
Outeiro 01 (uma) vaga. Não haverá vagas reservadas às 

pessoas com deficiência. 
 

 
 
 
 
Cargo 04 

PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM 

LETRAS/LÍNGUA PORTUGUESA.  

ÁREA DE ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL – 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA 

SURDOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, 
recursos pedagógicos, de acessibilidade e 
estratégias, considerando as necessidades 
específicas dos alunos com surdez de forma a 
construir um plano de atuação para eliminá-las; 
reconhecer as habilidades do aluno com surdez: ao 
identificar certas necessidades do aluno, o professor 
de AEE/ Língua Portuguesa, reconhece também as 
suas habilidades e a partir de ambas traça o seu 
plano de atendimento; participar de reuniões 
pedagógicas, com os professores de Língua 
Portuguesa das salas de aula com alunos surdos, 
ajudando a planejar estratégias para facilitar o 
aprendizado com os alunos surdos; orientar 
professores de Língua Portuguesa das salas de aula 
com alunos surdos; realizar Atendimento Educacional 
Especializado para o ensino da Língua Portuguesa 
para alunos com surdez e realizar outras atividades 
correlatas com a função ou atuar em turmas bilíngues 
ensinando língua portuguesa como segunda língua. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 
 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena 
em Letras, com Aperfeiçoamento em Educação 
Especial ou em Libras, na área de Língua Portuguesa 
para surdos.  

Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 
Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 

Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 02 (duas) vagas. Não haverá vagas reservadas às 

pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 02 (duas) vagas. Não haverá vagas reservadas às 

pessoas com deficiência. 
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Outeiro 01 (uma) vaga. Não haverá vagas reservadas às 
pessoas com deficiência. 

 

 
 
Cargo 05 

PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM 

PEDAGOGIA OU EM QUALQUER ÁREA 
ÁREA DE ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL – 

PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO 

ENSINO FUNDAMENTAL OU NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, 
recursos pedagógicos, de acessibilidade e 
estratégias, considerando as necessidades 
específicas dos alunos de forma a construir um plano 
de atuação para eliminá-las; reconhecer as 
habilidades do aluno: ao identificar certas 
necessidades do aluno, o professor de AEE 
reconhece também as suas habilidades e a partir de 
ambas traça o seu plano de atendimento; produzir 
materiais tais como: transcrição de textos, adequação 
de materiais didático-pedagógicos, ampliação de 
textos, gravação de textos, entre outros; orientar 
professores e famílias sobre os recursos pedagógicos 
e de acessibilidade utilizados pelo aluno do AEE; 
estabelecer articulação com os professores da sala 
de aula, visando à disponibilização dos serviços, dos 
recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 
estratégias que promovem a participação dos alunos 
nas atividades escolares; participar de reuniões 
pedagógicas, com os professores de sala de aula 
com alunos do AEE, ajudando a planejar estratégias 
para facilitar o ensino - aprendizagem do aluno e 
realizar outras atividades correlatas com a função. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 
Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação - Licenciatura Plena 

em Pedagogia, com Habilitação em Educação 
Especial ou Aperfeiçoamento em Atendimento 
Educacional Especializado ou Licenciatura Plena em 
qualquer área, com Aperfeiçoamento em Atendimento 
Especial Especializado.   

Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 
Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 

Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 20 (vinte) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
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pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 10 (dez) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Outeiro 04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 

Cargo 06 PROFESSOR LICENCIADO PLENO – PORTUGUÊS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental, 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 Ensino Superior Completo 
Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena 

em Letras, devidamente reconhecido pelo MEC. 
Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 

Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 
Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 45 (quarenta e cinco) vagas, sendo 03 (três) vagas 

reservadas às pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 14 (quatorze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada 

às pessoas com deficiência. 
Outeiro 07 (sete) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 

Cargo 07 PROFESSOR LICENCIADO PLENO – 
MATEMÁTICA 

 
 
 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental, em 
cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor 
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Atribuições 

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 Ensino Superior Completo 
Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena 

em Matemática, devidamente reconhecido pelo MEC. 
Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 

Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 
Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 11 (onze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Outeiro 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 

Cargo 08 PROFESSOR LICENCIADO PLENO – HISTÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental, 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 
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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 Ensino Superior Completo 
Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena 

em História, devidamente reconhecido pelo MEC. 
Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 

Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 
Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 09 (nove) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Outeiro 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 

Cargo 09 PROFESSOR LICENCIADO PLENO – GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental, 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 Ensino Superior Completo 
Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena 

em Geografia, devidamente reconhecido pelo MEC. 
Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 

Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 
Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
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Belém 04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Mosqueiro 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Outeiro 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 10 PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM CIÊNCIAS 
NATURAIS, COM HABILITAÇÃO EM BIOLOGIA, 
OU PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM 
BIOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental, 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 Ensino Superior Completo 
 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena 
em Ciências Naturais, com habilitação em Biologia, 
ou Licenciatura Plena em Biologia, devidamente 
reconhecido pelo MEC. 

Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 
Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 

Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Outeiro 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 

Cetap-TI
Retificado

Cetap-TI
Retificado



 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ‐ SEMEC  10 / 15 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2011  
EDITAL RETIFICADO E CONSOLIDADO N.º 02/2011 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 

 

 

Cargo 11 PROFESSOR LICENCIADO PLENO – LÍNGUA 
INGLESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental, 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 Ensino Superior Completo 
 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena 
em Letras – Habilitação em Língua Inglesa, 
devidamente reconhecido pelo MEC. 

Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 
Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 

Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 14 (quatorze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada 

às pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 

Cargo 12 PROFESSOR LICENCIADO PLENO – EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 
 
 
 
 
 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas no 
ensino fundamental, 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 
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Atribuições 

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 Ensino Superior Completo 
 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena 
em Educação Física, devidamente reconhecido pelo 
MEC. Registro no Conselho de Classe da Categoria, 
conforme Lei n.° 9.696, de 1o de setembro de 1998.  

Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 
Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 

Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 20 (vinte) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Outeiro 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 

 
Cargo 13 

PROFESSOR LICENCIADO PLENO – ARTES 
VISUAIS, MÚSICA, DANÇA, TEATRO ou 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas no 
ensino fundamental, 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 
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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 Ensino Superior Completo 
 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena 
em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem, Música, 
Dança, Teatro ou Educação Artística, devidamente 
reconhecido pelo MEC. 

Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 
Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 

Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 52 (cinquenta e duas) vagas, sendo 03 (três) vagas 

reservadas às pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 12 (doze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Outeiro 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 

Cargo 14 PROFESSOR LICENCIADO PLENO – ENSINO 
RELIGIOSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental, 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 Ensino Superior Completo 
 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena 
em Ensino Religioso, devidamente reconhecido pelo 
MEC. 

Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 
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Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 
Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 11 (onze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Outeiro 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 

Cargo 15 PROFESSOR LICENCIADO PLENO – FILOSOFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas nos 
quatro últimos anos do ensino fundamental, 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 Ensino Superior Completo 
Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena 

em Filosofia, devidamente reconhecido pelo MEC. 
Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 

Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 
Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 10 (dez) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 

Cargo 16 PROFESSOR LICENCIADO PLENO – CIÊNCIAS 
SOCIAIS 

 Atividades ligadas ao magistério, ministrar aulas no 
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Atribuições 

quatro últimos anos do ensino fundamental, 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 Ensino Superior Completo 
 
Requisitos para Investidura no Cargo 

Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena 
em Ciências Sociais, devidamente reconhecido pelo 
MEC. 

Remuneração R$1.467,57 (Hum Mil e Quatrocentos e Sessenta e 
Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 

Carga-horária/Jornada mensal  100h/120h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 07 (sete) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 

Cargo 17 TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 
 
 
 
 
 
Atribuições 

Atividades de assessoramento, coordenação, 
planejamento, orientação, organização, promoção, 
supervisão, controle e avaliação de planos, 
programas e projetos que objetivem o 
aperfeiçoamento do sistema educacional e 
possibilitem a integração entre escola, família e 
comunidade; atividades que concorram para o 
desenvolvimento integral do educando, implantando 
os princípios da orientação educacional na escola, 
dinamizando a ação integradora entre todas as forças 
que atuam no processo educacional; e atividades de 
caráter técnico-pedagógico do sistema educacional. 

Nível de Escolaridade Ensino Superior Completo 
Requisitos para Investidura no Cargo Curso Superior de Graduação – Licenciatura Plena 
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em Pedagogia, devidamente reconhecido pelo MEC. 
Remuneração R$1.111,80 (Hum Mil e Cento e Onze Reais e Oitenta 

Centavos). 
Carga-horária/Jornada mensal 100h/100h 
Localidade Quantidade de Vagas 
Belém 163 (cento e sessenta e três) vagas, sendo 09 (nove) 

vagas reservadas às pessoas com deficiência. 
Mosqueiro 29 (vinte e nove) vagas, sendo 02 (duas) vagas 

reservada às pessoas com deficiência. 
Outeiro 08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
 


