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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 deterioração; 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 Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos e Curso sobre higiene, manipulação e 
condicionamento de alimentos em equipamentos. 

Localidade Quantidade de Vagas 

Belém 650 (seiscentos e cinquenta) vagas, sendo 33 (trinta 
e três) vagas reservadas às pessoas com 
deficiência. 

Outeiro 25 (vinte e cinco) vagas, sendo 02 (duas) vagas 
reservadas às pessoas com deficiência 

Mosqueiro 75 (setenta e cinco) vagas, sendo 04 (quatro) vagas 
reservadas às pessoas com deficiência. 

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

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 30 horas. 

 

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 o mesmo à periódica; informar ao 
mecânico quanto aos defeitos apresentados pelos 
veículos; comunicar à autoridade que estiver 
subordinado qualquer anormalidade que porventura 
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o veículo apresente; executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos, Carteira Nacional de Habilitação Categoria 
B. 

Localidade Quantidade de Vagas 

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

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

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 30h. 

 
 

2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

Cargo 03 Assistente de Administração 

 
 
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 Nível Médio Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão do 2º grau e conhecimentos 
relacionados aos trabalhos inerentes à categoria. 

Localidade Quantidade de Vagas 

Belém 300 (trezentas) vagas, sendo 15 (quinze) vagas 
reservadas às pessoas com deficiência. 

Outeiro 15 (quinze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada 
ás pessoas com deficiência. 

Mosqueiro 35 (trinta 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 Vantagens estabelecidas em lei. 

Jornada de Trabalho 30h. 

 

Cargo 04 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 
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com relação à falha de equipamentos e sistema. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão do 2º grau e certificado do 
Curso de Digitação. 

Localidade Quantidade de Vagas 

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

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 
escolaridade. 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 30h. 

 

3. CARGO DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

Cargo 05 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 organizacional da administração, propondo 
as correções que se fizerem necessárias; promover 
estudos com vistas 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 gráficos de informações do sistema; realizar 
estudos e pesquisas para definição das atribuições 
de cargos, funções e empregos, a fim de possibilitar 
sua classificação retribuição ; estudar e desenvolver 
novos sistemas de ascensão, progressão e 
avaliação de cargos; propor normas referentes a 
recrutamento, seleção, treinamento, movimentação e  
demais aspectos da administração de pessoal;  
orientar e coordenar trabalhos de pesquisa no 
campo da administração pública, elaborar relatórios 
referentes às pesquisas efetuadas; propor normas 
destinadas à padronização, simplificação, aquisição, 
recebimento, controle, guarda, distribuição e 
alienação  de bens materiais; elaborar relatórios e 
dados estatísticos de suas atividades; executar 
atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível 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. 

Localidade Quantidade de Vagas 

Belém 3 (três) vagas. Não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 30h. 

 

Cargo 06 Arquiteto 
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Atribuições 

Elaborar projetos urbanísticos e obras de caráter 
artístico; acompanhar e fiscalizar a execução de 
projetos de decoração arquitetônica; elaborar 
projetos de escolas, de hospitais, edifícios e 
logradouros públicos; elaborar especificações 
técnicas e normas para obras arquitetônicas; realizar 
estudos e pesquisas para o estabelecimento de 
normas e padrões mínimos de construções 
específicas; realizar cálculos e orçamentos de 
projetos de construções em geral; planejar e orientar 
a construção de reparos de monumentos públicos; 
projetar, dirigir e fiscalizar serviços de urbanismo, 
construção e obras de arquitetura paisagística; 
realizar perícias; emitir pareceres sobre temas da 
área de arquitetura; executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Arquitetura expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe competente. 

Localidade Quantidade de Vagas 

Belém 3 (três) vagas. Não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 30h. 

 

Cargo 07 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, expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
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com registro no órgão de classe competente. 

Localidade Quantidade de Vagas 

Belém 8 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei. 

Jornada de Trabalho 30h. 

 

Cargo 08 Bibliotecário 

 
 
Atribuições 

Supervisionar, assessorar e coordenar bibliotecas, 
centros de documentação e serviços de informações; 
planejar e implantar sistema de bibliotecas, centros 
ou serviços de documentação e de informação; 
participar da elaboração de normas e manuais de 
serviços; promover intercâmbio e colaboração 
técnica com outros órgãos e equipes de trabalhos, 
prestando-lhe assistência; estabelecer e executar 
política de seleção e aquisição de livros, periódicos e 
publicações; controlar os recursos orçamentários 
específicos; orientar, coordenar e supervisionar 
trabalhos de catalogação e classificação do acervo 
bibliográfico; planejar e executar serviços de 
disseminação de informações, incluindo a 
elaboração de perfis de interesse dos usuários; 
manter contatos com órgãos de documentação 
nacional e estrangeira; levantar dados estatísticos; 
elaborar relatórios; executar e orientar a recuperação  
do acervo bibliográfico; manter controle dos 
empréstimos realizados; executar atribuições 
correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma em Bacharel em Biblioteconomia 
devidamente registrado e expedido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação e registro no órgão de classe. 

Localidade Quantidade de Vagas 

Belém 8 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 30h. 

 

Cargo 09 Contador 

 
 
Atribuições 

Executar funções contábeis complexas; informar 
decisões em matéria de contabilidade; elaborar 
planos de contas; propor normas de administração 
contábil; 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 
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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 Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Contabilidade expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe competente. 

Localidade Quantidade de Vagas 

Belém 3 (três) vagas. Não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 30h. 

 

Cargo 10 Economista 

 
 
Atribuições 

Estudar e pesquisar questões econômicas de 
interesse do Município; realizar estudos e pesquisas 
necessárias ao fomento de cooperativismo no 
Município; planejar, organizar e assistir cooperativas; 
estudar sobre mercado, condições de produção, 
recursos naturais, fontes de energia e comércio; 
realizar estudos sobre matéria prima, mão-de-obra, 
salários e força motriz para a determinação do custo 
da produção; estudar sobre o escoamento da 
produção, abastecimento, preços, vias de 
comunicação e meios de transporte; realizar estudos 
de caráter econômico sobre empresas de transporte 
coletivo em geral; pesquisar para racionalizar a 
produção agrícola ou industrial; preparar material 
destinado à divulgação da nova prática de 
racionalização de 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 Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Economia expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe competente. 

Localidade Quantidade de Vagas 

Belém 2 (duas) vagas. Não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
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de escolaridade. 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 30h. 

 

Cargo 11 Engenheiro Civil 

 
 
Atribuições 

Supervisionar, planejar, coordenar e executar, em 
grau de maior complexidade, trabalhos topográficos; 
elaborar projetos de edificação de logradouros, 
prédios públicos e moradias para a população de 
baixa renda; fiscalizar o cumprimento do Código de 
Posturas Municipais, em obras e construções na  
área municipal; elaborar estudos objetivando o 
fornecimento de subsídios ao planejamento urbanos; 
efetuar medições e cálculos para apoio ao 
levantamento aerofotogramétrico; supervisionar 
medição e cálculo de nivelamento; elaborar relatórios  
e pareceres pertinentes a sua área de atuação; 
executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Engenharia Civil expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe competente. 

Localidade Quantidade de Vagas 

Belém 4 (quatro) vagas. Não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 30h. 

 

Cargo 12 Estatístico  

 
 
Atribuições 

Planejar e dirigir a execução de pesquisas ou 
levantamento estatísticos, Planejar e dirigir os 
trabalhos de controle estatístico de produção e de 
qualidade; Efetuar pesquisas e análises estatísticas; 
Elaborar padronizações estatísticas; Efetuar perícias 
em matéria de estatística e assinar os laudos 
respectivos; Emitir pareceres no campo da 
estatística; Assessorar e dirigir órgãos e seções de 
estatísticas; Estruturar os livros de registro ou 
controle estatístico criados em lei; Participar de 
equipes multidisciplinares na elaboração e execução 
de políticas e planejamento; Orientar, supervisionar, 
controlar e avaliar estagiários sob a sua 
responsabilidade; Promover cursos de atualização 
para equipe de estatísticos; Executar atribuições 
correlatas.  

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior de 
Bacharelado em Estatística expedido por instituição 
de ensino superior  reconhecida pelo Ministério da 
Educação, com  registro no órgão de classe 
competente. 

Localidade Quantidade de Vagas 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC 8 / 9 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2012 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 
 

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

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 30h. 

 
 

Cargo 13 Fisioterapeuta 

 
 
Atribuições 

Prevenir complicações cardiorrespiratórias em todos 
os pacientes do hospital; prevenir contraturas, 
deformidades e complicações urinárias nos 
pacientes queimados e neurológicos; prevenir o 
aparecimento de escaras de decúbitos e outras 
complicações nos pacientes que permanecem por 
tempo prolongado nos leitos; promover e executar 
técnicas de mudanças de decúbitos, cinesioterapia 
respiratória com e sem incentivadores, facilitação 
neuromuscular proprioceptiva; estimular a 
deambulação precoce, objetivando a melhoria do 
estado geral dos pacientes, diminuindo o tempo 
médio de internação; promover palestras, seminários 
etc, para que haja uma inter-relação mais eficaz 
entre diversos membros da equipe multiprofissional 
do hospital. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma em Bacharel em Fisioterapia devidamente 
registrado e expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e 
registro no órgão de classe. 

Localidade Quantidade de Vagas 

Belém 8 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 30h. 

 

Cargo 14 Fonoaudiólogo  

 
 
Atribuições 

Desenvolver trabalho de prevenção na área de 
comunicação escrita e oral, voz e audição; Realizar 
terapia fonoaudiológica dos problemas de 
comunicação oral e escrita, voz e audição; Realizar 
aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala; 
Colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a 
outras ciências; Planejar, dirigir ou executar 
pesquisas fonoaudiológicas; Supervisionar 
profissionais e alunos em trabalhos teóricos e 
práticos de fonoaudiologia; Participar de equipe de 
Orientação e Planejamento Escolar, inserindo 
aspectos preventivos ligados a assuntos 
fonoaudiológicos; Dar parecer fonoaudiológico na 
área de comunicação oral e escrita, voz e audição; 
Executar outras tarefas correlatas, inerentes ao 
exercício da sua profissão.   

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo. 
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Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Fonoaudiologia expedido por instituição de ensino 
superior  reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com  registro no órgão de classe competente. 

Localidade Quantidade de Vagas 

Belém 8 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 30h. 

 
 

Cargo 15 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 
acompanhar trabalhos de reabilitação profissional, 
juntamente com outros profissionais; executar 
atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível 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. 

Localidade Quantidade de Vagas 

Belém 8 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vantagens estabelecidas em lei.  

Jornada de Trabalho 30h. 

 
 
 
 
 


