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CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL  
CPMA – 001 / 2012 
 EDITAL 001/2013 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARÁ, ESTADO DO PARÁ, José Maria de Oliveira 
Mota Junior, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do Inciso 

II do artigo 37 da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município de Acará, Estado do 

Pará, das Leis Municipais nº173/2011, nº174/2011, nº169/2011, n°179/2012 e suas 

alterações e em cumprimento a determinação, por sentença judicial, do Excelentíssimo 
Sr. Juiz de direito do Tribunal de Justiça do estado do Pará – TJE-PA, Dr. Wilson de 

Souza Correa faz saber que: 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. Faz público o Edital 001/2013 que regulamenta o Concurso Público CPMA – 
001/2012, em substituição ao Edital 001/2012 publicado em 23/05/2012, que 
normatizava o certame iniciado naquela época, cujas inscrições foram iniciadas em 
28/05/2012 e suspensas por determinação judicial, do Exmo. Sr. Leonel Figueredo 
Cavalcanti, Juiz de direito da Comarca de Acará. O Edital anterior fica substituído em 
sua plenitude pelo presente documento em cumprimento a determinação do 
Excelentíssimo Sr. Wilson de Souza Correa Juiz de direito da Comarca de Acará-PA, 
em sentença promulgada em 29/05/2013. 

2. Estão re-abertas as INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS ou 
de PROVAS e TÍTULOS, destinado ao provimento de CARGOS DE CARREIRA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ, ESTADO DO PARÁ, no total de 1.178 (hum 
mil cento e setenta e oito) vagas. 

3. Fica extinto do Concurso apenas o cargo de ADVOGADO, que constava no Edital 
anterior. Os candidatos que se inscreveram para este cargo no período de 
28/05/2012 a 12/06/2012, terão direito a devolução do valor pago. Para isto devem se 
dirigir ao endereço da Empresa responsável pela realização do concurso e fazer a 
devida solicitação. 

4. Todos os candidatos que já realizaram a inscrição no período de 28/05/2012 a 
12/06/2012 para qualquer outro cargo, oferecido no Edital anterior, que não seja o 
cargo de ADVOGADO, que já efetivaram o pagamento do boleto de inscrição, já 
estão considerados inscritos nos seus respectivos cargos, não precisando tomar 
nenhuma providência, a não ser imprimir o CARTÃO DE INSCRIÇÃO contendo data, 
hora e local de sua prova, por ocasião da confirmação dos inscritos deste novo 
processo. 

5. Foram incluídos neste novo Edital os cargos de ADMINISTRADOR, ENGENHEIRO 
FLORESTAL e PROCURADOR MUNICIPAL, que não constavam no Edital anterior. 
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Estes novos cargos foram criados através da Lei Municipal n° 179/2012 de 19 de 
junho de 2012. 

6. O Concurso Público CPMA - 001/2012 será regido pelo Edital 001/2013. A seleção 
dos candidatos para todos os cargos será realizada através de PROVA TEÓRICA do 
tipo múltipla escolha para todos os cargos, PROVA PRÁTICA e PROVA DE 
TÍTULOS, quando for o caso, que serão executadas pela Instituição de Ensino 
Superior denominada Faculdade Integrada Brasil Amazônia – FIBRA, mantida por 
Faculdades Integradas Brasil Amazônia S/S LTDA, CNPJ-04236516/001-90, sito 
Avenida Gentil Bittencourt, n°1144, Belém, Pará, contratada pela Prefeitura Municipal 
de ACARÁ através do Contrato Administrativo nº20120062-PMA, originado do 
Processo de Licitação nº 290301/2012-CPL, modalidade Tomada de Preços 
celebrada entre as partes sob o fundamento da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações. 

7. A seleção de que trata este Edital será realizada em 03 (três) fases, conforme 
especificado no item 34. 

8. A primeira fase ficará sob a responsabilidade da FIBRA. As duas outras fases ficarão 
sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Acará, Estado do Pará. 

9. Todas as fases do concurso realizar-se-ão na sede do Município de Acará, Estado do 
Pará e serão de caráter eliminatório.  

10. Os servidores nomeados submeter-se-ão ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município de Acará, Estado do Pará e ao respectivo regime de Previdência Social. 

11. Os Candidatos classificados, para efeito de nomeação, deverão submeter-se ainda, a 
exames médicos e exames documentais, de caráter eliminatório para todos os cargos. 

 
Il - DOS CARGOS: 

 Os cargos criados em Lei e oferecidos para seleção neste Concurso, conforme o 
quadro a seguir, onde consta para cada cargo criado: a denominação, o código, a área 
de atuação, o Regime jurídico, o Vencimento Inicial, o número de vagas, o Pré-requisito e 
as atribuições. 
 
DENOMINAÇÃO: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
CÓD. DO CARGO: 
 GA-01 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 678,00 
(seiscentos e setenta e 

oito reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 260 

ATRIBUIÇÕES:  
Atividades de natureza repetitiva, relacionadas ao preparo e distribuição de alimentos, à limpeza e conservação dos prédios públicos e 
de seus móveis e equipamentos, à fiscalização de entrada e saída de pessoas, à coleta e entrega de documentos, mensagens, 
encomendas, e outros, internamente e externamente, à abertura e fechamento de dependências e prédios; execução de outras 
atividades correlatas. 
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DENOMINAÇÃO: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS / 
GARI 

CÓD. DO CARGO:  
GA-02 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 678,00 
(seiscentos e setenta e 

oito reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 33 

ATRIBUIÇÕES:  
Atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e conservação de ruas, logradouros públicos e coleta do lixo, executar 
serviços de incineração ou aproveitamento do lixo coletado, varrer, capinar e limpar logradouros públicos, cuidar de jardins públicos e 
outras atividades correlatas 
 
 
DENOMINAÇÃO: 

COVEIRO 
CÓD. DO CARGO: 
GA-03 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 678,00 
(seiscentos e setenta e 

oito reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 04 

ATRIBUIÇÕES:  
Atividades relativas a sepultamento, exumação de cadáveres, abrir sepulturas, preparar sepulturas, abrindo covas e moldando lajes 
para tampá-las, auxiliar na remoção e no transporte de caixões, proteger a inviolabilidade das sepulturas. Executar atividades de 
limpeza e conservação dos cemitérios, participar dos trabalhos de caiação, pintura de muro, paredes e similares e outras atividades 
afins. 

 
DENOMINAÇÃO: 

VIGIA 
CÓD. DO CARGO: 
GA-04  

AREA DE 
ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 678,00 
(seiscentos e setenta e 

oito reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 46 

ATRIBUIÇÕES:  
Atividades de vigilância de edifícios e logradouros públicos municipais (pátios, áreas abertas, feiras, mercados, praças, parques, 
hortos florestais, centro de esportes, escolas, obras públicas) garantindo a segurança do patrimônio público. Zelar pela segurança de 
materiais e veículos postos sob sua guarda; vigiar materiais e equipamentos destinados a boras, praticar atos necessários para 
impedir a invasão de prédios públicos, áreas municipais, inclusive solicitando ajuda policial. Zelar pela limpeza das áreas sob sua 
vigilância.  Desempenhar outras atividades afins. 
 
DENOMINAÇÃO: 

OPERADOR DE EMBARCAÇÃO 
CÓD. DO CARGO: 
 GA-06 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 678,00 
(seiscentos e setenta e 

oito reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO, 
COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NO 
MINIMO 2 (DOIS) ANOS E CARTEIRA DE 
HABILITAÇÃO PRÓPRIA PARA CONDUZIR 
EMBARCAÇÃO. 

17 

ATRIBUIÇÕES:  
Conduzir embarcações e zelar pela conservação e segurança dos passageiros ou matérias sob sua responsabilidade. Desempenhar 
atividades afins. 
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DENOMINAÇÃO: 

AGENTE DE MANUTENÇÃO 
(BOMBEIRO HIDRAULICO) 

CÓD. DO CARGO: 
 GA-07 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 678,00 
(seiscentos e setenta e 

oito reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 17 

ATRIBUIÇÕES:  
Executar serviços de manutenção e conservação na área de alvenaria, carpintaria, eletricidade, pintura, hidráulica, borracharia, 
lanternagern, soldagem e outros. Desempenhar outras atividades afins. 
 
 
 
DENOMINAÇÃO: 

MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 
CÓD. DO CARGO: 
GA-08 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 800,00 
(oitocentos reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

E CNH “B” OU “C” 17 

ATRIBUIÇÕES:  
Dirigir automóveis, camionetas e similares, e zelar pela conservação e segurança dos mesmos. Desempenhar outras atividades afins. 

 
 
DENOMINAÇÃO: 
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS 

CÓD. DO CARGO: 
GA-09 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 1.200,00 
(hum mil e duzentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

E CNH “D” OU “E” 13 

ATRIBUIÇÕES:  
Dirigir caminhão, ônibus e outros assemelhados. Desempenhar outras atividades afins. 
 
 
DENOMINAÇÃO: 

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS LEVES 
(TRATOR DE PNEU) 

CÓD. DO CARGO: 
GA-10  

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 800,00 
(oitocentos reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 05 
ATRIBUIÇÕES:  
 Executar trabalhos envolvendo operação e manutenção de trator de pneu etc. Desempenhar outras atividades afins. 
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DENOMINAÇÃO: 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
(PATROL E PÁ CARREGADEIRA) 

CÓD. DO CARGO: 
GA-11  

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 1.500,00 
(hum mil e quinhentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 10 
ATRIBUIÇÕES:  
Executar serviços envolvendo operação e conservação de máquinas pesadas. 

 
 
DENOMINAÇÃO: 

MECÂNICO DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS 

CÓD. DO CARGO: 
GA-12 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 700,00 
(setecentos reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO E 
COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA NO 
MINIMO 2 (DOIS) ANOS. 02 

ATRIBUIÇÕES:  
 Executar trabalhos mecânicos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e veículos. Desempenhar outras atividades afins. 
 
 
DENOMINAÇÃO: 

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 
CÓD. DO CARGO: 
 GAD-01 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 678,00 
(seiscentos e setenta e 

oito reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 50 

ATRIBUIÇÕES:  
Executar tarefas administrativas auxiliares relativas à datilografia, arquivo, protocolo, preenchimento de formulários diversos; operar 
máquinas copiadoras; receber e orientar o público 

 
 
DENOMINAÇÃO: 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
CÓD. DO CARGO: 
GAD-02 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 745,80 
(setecentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta 
centavos) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 04 
ATRIBUIÇÕES:  
Fiscalização da aplicação das leis municipais, quanto à execução de obras públicas realizadas na administração municipal, quanto à 
regularização de terras, quanto à limpeza das ruas ou logradouros, quanto ao meio ambiente; atividades de cadastramento; outras 
atividades correlatas. 
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DENOMINAÇÃO: 

ALMOXARIFE 
CÓD. DO CARGO: 
 GAD-03 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 745,80 
(setecentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta 
centavos) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 02 

ATRIBUIÇÕES:  
Atividades de identificação, registro e controle de material em geral; guarda e conservação de equipamentos, ferramentas, 
implementos, máquinas, produtos e demais objetos correlatos. 

 
 
DENOMINAÇÃO: 

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
CÓD. DO CARGO: 
GAD-04 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 745,80 
(setecentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta 
centavos) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 71 
ATRIBUIÇÕES:  
Executar tarefas técnico-administrativas nas áreas de orçamento e finanças, pessoal, material e patrimônio; coleta, classificação e 
registro de dados; redação de atos administrativos e documentos; Redigir e digitar expedientes administrativos, como ofícios, 
memorandos, relatórios, formulários e outros da rotina administrativa. Digitar projetos, leis, decretos, resoluções e outros documentos 
oficiais, executar serviços de cadastro, arquivo, fichário, e auxiliar na elaboração de mapas comparativos e manter-se informado sobre 
a aplicação de leis, normas e regulamentos, referentes à administração geral e específica; exercer outras atividades correlatas. 
 
DENOMINAÇÃO: 

ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 
CÓD. DO CARGO: 
 GAD-05 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 745,80 
(setecentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta 
centavos) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 01 

ATRIBUIÇÕES:  
Executar atividades de arquivo, fichário nas bibliotecas e salas de leitura. Desempenar atividades afins 

 
 

DENOMINAÇÃO: 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO 

CÓD. DO CARGO: 
GAS-03 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 745,80 
(setecentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta 
centavos) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO MÉDIO  
REGISTRO E REGULARIDADE NO CRO 03 

ATRIBUIÇÕES:  
Auxiliar o profissional de odontologia na execução dos procedimentos técnicos, preparar os pacientes para a consulta, orientar os 
pacientes sobre higiene bucal, marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas, manter em ordem o arquivo e fichário, cumprir 
normas e regulamentos da saúde bucal. Desempenhar tarefas afins. 
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DENOMINAÇÃO: 

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
CÓD. DO CARGO: 
GAS-04  

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 800,00 
(oitocentos reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 07 
ATRIBUIÇÕES:  
 Executar ações de orientação, controle, vigilância, fiscalização, prevenção e investigação e/ou ações de caráter epidemiológico para 
todos os casos suspeitos de doenças públicas referente à legislação de saúde pública. Fiscalizar estabelecimentos públicos, 
particulares e casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da saúde pública, matadouros e abatedouros; 
participar nas ações de controle de zoonoses; 
 
DENOMINAÇÃO: 

TÉCNICO EM LABORATÓRIOS 
MÉDICOS 

CÓD. DO CARGO: 
GAS-05  

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 745,80 
(setecentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta 
centavos) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO/PATOLOGIA 
CLÍNICA E REGISTRO E REGULARIDADE 
NO CRF 

04 
ATRIBUIÇÕES:  
Efetuar a coleta de material empregando as técnicas e os instrumentos adequados, manipular substancias químicas, físicas e 
biológicas, executar e controlar exames de rotina do laboratório; identificar e registrar amostras colhidas; preparar material biológico 
para exame; preparar meios de cultura, antígenos e reagentes; operar e conservar equipamentos de laboratório. Desempenhar 
atividades afins. 

 
DENOMINAÇÃO: 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA 
CÓD. DO CARGO: 
GAS-06  

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 1.250,00 
(hum mil duzentos e 

cinquenta reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA E REGISTRO 
E REGULARIDADE NO CRR 04 

ATRIBUIÇÕES:  
Atividades envolvendo equipamentos de radioterapia, de rádio-diagnóstico empregado em medicina e odontologia e executar 
atividades afins. 
 

DENOMINAÇÃO: 
FISCAL DE TRIBUTOS 

CÓD. DO CARGO: 
GAD-06 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 745,80 
(setecentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta 
centavos) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 04 
ATRIBUIÇÕES:  
Executar atividades de fiscalização quanto ao cumprimento do Código Tributário Municipal, realizar diligências, fazer cadastramento 
para o fiel cumprimento da legislação tributária municipal, emitir comunicações, notificações e embargos e emitir autos de infração. 
Desempenhar atividades afins. 
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DENOMINAÇÃO: 
TÉCNICO DE INSTRUMENTAÇÃO 

CIRÚRGICA 

CÓD. DO CARGO: 
 GAS-07 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 745,80 
(setecentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta 
centavos) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE 
TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO 
CIRURGICA E REGISTRO E 
REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE 

02 
ATRIBUIÇÕES:  
Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas, sob a supervisão do enfermeiro. Proceder arrumação da mesa cirúrgica; 
Realizar a conferência do instrumental cirúrgico e comunicar ao circulante; Auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica; Atender as 
solicitações dos cirurgiões no decorrer da cirurgia; Manter a mesa em ordem e o instrumental limpo no decorrer da cirurgia. 
Encaminhar ao expurgo todo o instrumental, em baldes próprios;descartar o material perfuro cortante em caixas próprias;Realizar a 
lavagem e esterilização do material. Desempenhar atividades afins. 
 

DENOMINAÇÃO: 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

CÓD. DO CARGO: 
GAS-08  

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 1.100,00 
(hum mil e cem reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM E REGISTRO 
E REGULARIDADE NO COREN 30 

ATRIBUIÇÕES:  
Atividades relativas à aplicação de técnicas de enfermagem, Participar e desenvolver atividades de assistência de enfermagem, 
visando à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, prevenção e controle de infecções hospitalares sob a supervisão 
do enfermeiro. Desempenhar atividades afins. 
 

DENOMINAÇÃO: 
TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL 

CÓD. DO CARGO: 
 GAS-09 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 745,80 
(setecentos e quarenta e 

cinco reais e oitenta 
centavos) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE 
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL E 
REGISTRO E REGULARIDADE NO CRO 04 

ATRIBUIÇÕES:  
Atuar, com o cirurgião-dentista, nos programas educativos com atividades de orientação e prevenção para a saúde bucal; Participar 
de levantamentos epidemiológicos em saúde bucal; Realizar aplicação de flúor, profilaxiabucal (bochechos e escovação) e anti-
sepsia. Selecionar moldeiras; Revelar e contornar radiografias odontológicas, (periapical, interproximal e oclusal).  Desempenhar 
atividades afins. 
 
DENOMINAÇÃO: 

DESENHISTA PROJETISTA 
(CADISTA) 

CÓD. DO CARGO: 
 GTNM-01 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 1.000,00 
(hum mil reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE 
DESENHO TÉCNICO E REGISTRO E 
REGULARIDADE NO CREA 02 

ATRIBUIÇÕES:  
Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de projetos de construção civil e arquitetura. Elaborar e 
interpretar esboços de plantas topográficas e outros, conforme normas técnicas, utilizando instrumentos de desenho, programa 
específicos (software AutoCAD) aplicando e/ou baseando-se em cálculos, dados compilados, registros, etc. para demonstrar as 
características técnicas e funcionais da obra. Submeter esboços desenvolvidos à apreciação superior, fornecendo, pareceres técnicos 
para possibilitar correções e ajustes necessários. 



  

 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Poder Executivo 
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DENOMINAÇÃO: 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
CÓD. DO CARGO: 
 GTNM-04 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 1.000,00 
(hum mil reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE E 
REGISTRO E REGULARIDADE NO CRC 02 

ATRIBUIÇÕES:  
Atividades de supervisão, coordenação e execução qualificada a nível médio, relacionadas à administração financeira, orçamentária e 
de controle interno, verificando a exatidão dos lançamentos contábeis. Desempenhar atividades afins. 

 
DENOMINAÇÃO: 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

CÓD. DO CARGO: 
GTNM-05 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 1.000,00 
(hum mil reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO E REGISTRO E 
REGULARIDADE NO SSST 

02 
ATRIBUIÇÕES:  
 Informar o empregador e os servidores, através de parecer técnico, sobre riscos nos ambientes de trabalho; executar os 
procedimentos de segurança e higiene no trabalho; executar programas de prevenção de acidentes de trabalho; executar normas de 
segurança; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio. Desempenhar atividades afins. 

 
DENOMINAÇÃO: 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 
CÓD. DO CARGO: 
 GTNM-06 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 1.000,00 
(hum mil reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA  07 

ATRIBUIÇÕES:  
Realizar serviços de suporte aos usuários na utilização e instalação de computadores e softwares aplicativos; diagnosticar e avaliar 
defeitos em equipamentos de informática; desenvolver programas. Desempenhar atividades afins. 

 
DENOMINAÇÃO:  

ASSISTENTE SOCIAL 
CÓD. DO CARGO: 
GTNS-03 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.200,00 
(dois mil e duzentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL, 
COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA 
EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), REGISTRO E 
REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

09 
ATRIBUIÇÕES:  
Planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de programas de assistência social a indivíduos, famílias e grupos 
comunitários, orientando ou realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação. 
 



  

 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Poder Executivo 
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DENOMINAÇÃO: 

ANALISTA DE SISTEMA 
CÓD. DO CARGO: 
 GTNS-04 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.200,00 
(dois mil e duzentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

GRADUAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, OU 
CURSO SUPERIOR COM PÓS-GRADUAÇÃO NA 
ÁREA DE INFORMÁTICA, COMPROVADO POR 
MEIO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC). 

02 

ATRIBUIÇÕES:  
Desenvolver, implantar, avaliar e manter sistemas nos ambientes de processamento de dados da Prefeitura. 

 
DENOMINAÇÃO: 

ARQUITETO 
CÓD. DO CARGO: 
GTNS-05 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA, 
COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA 
EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC). 

01 
ATRIBUIÇÕES:  
Elaborar projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como acompanhar e orientar a execução. 
 
DENOMINAÇÃO: 

BIBLIOTECÁRIO 
CÓD. DO CARGO: 
GTNS-06 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.200,00 
(dois mil e duzentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECÁRIO, 
COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA 
EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), REGISTRO E 
REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

02 
ATRIBUIÇÕES:  
Programar, coordenar e executar atividades nas bibliotecas públicas municipais. 

 
DENOMINAÇÃO:  

NUTRICIONISTA 
CÓD. DO CARGO: 
GTNS-07 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.200,00 
(dois mil e duzentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, COMPROVADO 
POR MEIO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDO 
PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 
CULTURA (MEC), E REGISTRO E 
REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

02 
ATRIBUIÇÕES:  
Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução, referentes à educação alimentar, nutrição e dietética, para 
indivíduos ou coletividade. Atuar nos programas de saúde 

 



  

 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Poder Executivo 
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DENOMINAÇÃO:  

CONTADOR 
CÓD. DO CARGO: 
GTNS-08  

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.200,00 
(dois mil e duzentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, 
COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA 
EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), REGISTRO E 
REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

05 
ATRIBUIÇÕES:  
Planejamento, direção, assessoramento e execução de atividades relativas a métodos e técnicas de produção e 
controle de medicamentos, análises toxicológicas, hematológicas e clinicas para apoio a diagnóstico. 

 
DENOMINAÇÃO: 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
CÓD. DO CARGO: 
GTNS-09  

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA, COMPROVADO 
POR MEIO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), 
REGISTRO E REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE 
CLASSE. 

02 
ATRIBUIÇÕES:  
Planejamento, supervisão, coordenação e execução de projetos em geral sobre a preservação e a exploração de recursos naturais, a 
economia rural, a defesa e inspeção agrícolas e a promoção agropecuária. 

 
DENOMINAÇÃO: 

ENGENHEIRO CIVIL 
CÓD. DO CARGO: 
GTNS-10  

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL, 
COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA EXPEDIDO 
POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDO 
PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
(MEC), REGISTRO E REGULARIDADE NO ÓRGÃO 
DE CLASSE. 

02 
ATRIBUIÇÕES:  
Supervisão e execução de estudos, pareceres e projetos de obras civis e viárias. Fiscalização de obras visando à liberação do Habite-
se. 
 
DENOMINAÇÃO:  

PSICÓLOGO 
CÓD. DO CARGO: 
GTNS-11  

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.200,00 
(dois mil e duzentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA, COMPROVADO POR 
MEIO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), REGISTRO E 
REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

04 
ATRIBUIÇÕES:  
Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos do comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas 
psicológicas, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento ao campo profissional e o diagnostico e terapia 
clinica 



  

 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Poder Executivo 
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DENOMINAÇÃO:  
ENGENHEIRO SANITARISTA 

CÓD. DO CARGO: 
GTNS-12 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA OU 
TECNÓLOGO EM SANEAMENTO, COMPROVADO 
POR MEIO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC) 

01 
ATRIBUIÇÕES:  
Elabora, executa e dirige projetos de captação, tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento de resíduos sólidos, urbanos e 
industriais; avaliação de impactos ambientais; planejamento de recursos hídricos; drenagem urbana e rural e controle de qualidade 
ambiental 
 
DENOMINAÇÃO: 

ENFERMEIRO 
CÓD. DO CARGO: 
GES-01 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, COMPROVADO 
POR MEIO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), 
REGISTRO E REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE 
CLASSE. 

13 
ATRIBUIÇÕES:  
Planejamento, direção, assessoramento e execução de serviços de enfermagem, empregando metodologia específica para possibilitar 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação de incapacitados. Atuar nos programas de 
saúde. 
 
DENOMINAÇÃO: 

FARMACÊUTICO - BIOQUÍMICO 

CÓD. NUMERICO 
GES-02: 

 AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM FARMÁCIA E BIOQUIMICA, 
COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA EXPEDIDO 
POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), E 
REGISTRO E REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE 
CLASSE. 

03 

ATRIBUIÇÕES:  
Atividades relativas a métodos e técnicas de produção e controle de medicamentos, análises toxicológicas, hematológicas e clínicas 
para apoio a diagnóstico 

 
DENOMINAÇÃO:  

FISIOTERAPEUTA 
CÓD. DO CARGO: 
GES-03  

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.200,00 
(dois mil e duzentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA, COMPROVADO 
POR MEIO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), 
REGISTRO E REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE 
CLASSE. 

02 
ATRIBUIÇÕES:  
Planejamento, execução e avaliação de ações preventivas e curativas, visando à reabilitação física e psíquica do usuário dos serviços de saúde; 
Execução de métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes, de modo a obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados por 
doenças. 



  

 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Poder Executivo 
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DENOMINAÇÃO: 

FONOAUDIÓLOGO 
CÓD. DO CARGO: 
 GES-04 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.200,00 
(dois mil e duzentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA, COMPROVADO 
POR MEIO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), REGISTRO E 
REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

01 

ATRIBUIÇÕES:  
Identificar problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas próprias de avaliação. Fazer treinamento 
fonético, auditivo, de dicção, empostação de voz e outros, a fim de proporcionar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala 

 
DENOMINAÇÃO: 

ODONTÓLOGO 
CÓD. DO CARGO: 
GES-05 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA, 
COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA 
EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), REGISTRO E 
REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

08 
ATRIBUIÇÕES:  
Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à assistência do buco-dentário em unidades de saúde do 
município e ações de natureza preventiva. 
 
DENOMINAÇÃO:  

MÉDICO VETERINÁRIO 
CÓD. DO CARGO: 
GES-06  

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$4.068,00 
(quatro mil e sessenta e 

oito reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA, 
COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA 
EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), REGISTRO E 
REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

01 
ATRIBUIÇÕES:  
Planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e controle das zoonoses 
 

 

DENOMINAÇÃO: 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

CÓD. NUMERICO: 
GES-07 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 8.000,00  
(oito mil reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COMPROVADO 
POR MEIO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), 
REGISTRO E REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE 
CLASSE. 

09 

ATRIBUIÇÕES:  
Atendimento de pacientes em clínica geral e participação nos programas de saúde. 



  

 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Poder Executivo 
 

 

  
14 

 
 
DENOMINAÇÃO: 

MÉDICO PEDIATRA 
CÓD. NUMERICO: 
GES-08 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 8.000,00  
(oito mil reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA COMPROVADO 
POR MEIO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), 
COM ESPECIALIZAÇÃO EM PEDIATRIA E REGISTRO 
E REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

03 

ATRIBUIÇÕES:  
Atendimento médico de crianças e adolescentes, participação nos programas de saúde. Realizar outras atribuições compatíveis com 
sua especialização profissional. 
 
 
 

DENOMINAÇÃO:  
MÉDICO ORTOPEDIA-

TRAUMATOLOGIA 

CÓD. DO CARGO: 
GES-09 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 8.000,00  
(oito mil reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM ORTOPEDIA-
TRAUMATOLOGIA COMPROVADO COM 
DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA, REGISTRO E 
REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

03 
ATRIBUIÇÕES:  
Atendimento médico de pacientes com afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos 
para promover, recuperar ou reabilitar a saúde o paciente. Realizar outras atribuições compatíveis com a sua especialização profissional. 
 
 
 
DENOMINAÇÃO:  
MÉDICO GINECOLOGISTA-OBSTETRA  

CÓD. DO CARGO: 
GES-10 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 8.000,00  
(oito mil reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA COMPROVADO POR MEIO DE 
DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), E REGISTRO 
E REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

03 
ATRIBUIÇÕES:  
Atendimento na área de patologia ginecológica e obstétrica e participação nos programas de saúde. Realizar outras atribuições 
compatíveis com sua especialização profissional. 
 
 
 
 



  

 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Poder Executivo 
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DENOMINAÇÃO:  

MÉDICO PSIQUIATRA 
CÓD. DO CARGO: 
GES-12 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 8.000,00  
(oito mil reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA 
COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA 
EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), E REGISTRO 
E REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

01 
ATRIBUIÇÕES:  
Tratar das afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou em grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o 
paciente, dentre outras descrições detalhadas em Lei. 
 
 
DENOMINAÇÃO: 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
CÓD. DO CARGO: 
GES-13 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.200,00 
(dois mil e duzentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
GRADUAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL, 
COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA 
EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), E REGISTRO 
E REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

01 
ATRIBUIÇÕES:  
Planejar e desenvolver programas ocupacionais para portadores de necessidades especiais. Executar atividades individuais ou em 
pequenos grupos, de acordo com as prescrições médicas, visando o desenvolvimento pessoal do paciente. Planejar e coordenar 
programas de esclarecimentos e orientações a grupos de interesses específicos, visando facilitar a integração social dos portadores 
de necessidades especiais ou permanentes. Organizar e executar programas especiais de recreação. Desenvolver outras atividades 
correlatas. 

DENOMINAÇÃO: 
MÉDICO CIRURGIÃO 

CÓD. NUMERICO: 
GES-11 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 10.000,00  
(dez mil reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

GRADUAÇÃO EM MEDICINA, COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM CIRURGIA 
COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA 
EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), E REGISTRO 
E REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

03 

ATRIBUIÇÕES:  
Realizar atendimento na área de cirurgia, urgência e emergência, desempenhando funções da medicina preventiva e curativa; 
atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar qualquer outra atividades que, 
por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.  



  

 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Poder Executivo 
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DENOMINAÇÃO:  

PROFESSOR I 
(Nível Médio) 

C.H.MENSAL 
100h 

CÓD. DO CARGO: 
GOM-PROF I 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 815,00 
 (oitocentos e quinze 

reais) 
+ 

GRATIFICAÇÕES 

Número de Vagas Atuais:  
PRÉ – REQUISITO: 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O EXERCÍCIO 
DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
E/OU NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL, OBTIDA EM CURSO NORMAL, 
DE NÍVEL MÉDIO.  

54 
ATRIBUIÇÕES:  
Ministrar aulas; cumprir com a hora atividade conforme a proposta política pedagógica das escolas; cumprir com as tarefas 
extraclasses integrantes da hora atividade, como organização de diário de classe, elaboração e correção de provas, produção de 
material didático; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
exercer as demais funções de magistério conforme a legislação vigente, quando para este designado ou nomeado; manter boa 
articulação entre docência e suporte pedagógico; manter boa articulação com toda a comunidade escolar, discente e docente; 
estabelecer estratégias de recuperação para alunos de baixo rendimento, enfim praticar os atos que vise à melhor qualidade do 
ensino-aprendizagem sempre considerando a inserção da escola à comunidade onde está inserida.   
 
DENOMINAÇÃO:  

PROFESSOR II 
(Nível Superior) 

C.H.MENSAL 
100h 

CÓD. DO CARGO: 
GOM-PROF II 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 854,00 
 (oitocentos e cinquenta 

e quatro reais) 
+ 

GRATIFICAÇÕES 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O EXERCÍCIO 
DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
E/OU NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL, OBTIDA EM CURSO 
SUPERIOR OU EM CURSO DE LICENCIATURA 
DE GRADUAÇÃO PLENA. 

210 
ATRIBUIÇÕES:  
Ministrar aulas; cumprir com a hora atividade conforme a proposta política pedagógica das escolas; cumprir com as tarefas extraclasses integrantes da 
hora atividade, como organização de diário de classe, elaboração e correção de provas, produção de material didático; participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; exercer as demais funções de magistério conforme a legislação 
vigente, quando para este designado ou nomeado; manter boa articulação entre docência e suporte pedagógico; manter boa articulação com toda a 
comunidade escolar, discente e docente; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de baixo rendimento, enfim praticar os atos que vise à 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem sempre considerando a inserção da escola à comunidade onde está inserida.   

 
DENOMINAÇÃO: 

PROFESSOR II 

 LINGUA PORTUGUESA 
C.H.MENSAL 
100h 

CÓD. DO CARGO: 
GOM-PROF II 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 854,00 
 (oitocentos e cinquenta e 

quatro reais) 
+ 

GRATIFICAÇÕES 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM 
LETRAS, COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA 
PORTUGUESA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC). 

30 
ATRIBUIÇÕES:  
Ministrar aulas; cumprir com a hora atividade conforme a proposta política pedagógica das escolas; cumprir com as tarefas extraclasses integrantes da 
hora atividade, como organização de diário de classe, elaboração e correção de provas, produção de material didático; participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; exercer as demais funções de magistério conforme a legislação 
vigente, quando para este designado ou nomeado; manter boa articulação entre docência e suporte pedagógico; manter boa articulação com toda a 
comunidade escolar, discente e docente; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de baixo rendimento, enfim praticar os atos que vise à 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem sempre considerando a inserção da escola à comunidade onde está inserida.   



  

 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Poder Executivo 
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DENOMINAÇÃO: 
PROFESSOR II  

MATEMÁTICA 

C.H.MENSAL 
100h 

CÓD. DO CARGO: 
GOM-PROF II 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 854,00 
 (oitocentos e cinquenta e 

quatro reais) 
+ 

GRATIFICAÇÕES 

Número de Vagas Atuais: PRÉ – REQUISITO: 
DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM 
MATEMÁTICA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC). 

30 
ATRIBUIÇÕES:  
Ministrar aulas; cumprir com a hora atividade conforme a proposta política pedagógica das escolas; cumprir com as tarefas extraclasses integrantes da 
hora atividade, como organização de diário de classe, elaboração e correção de provas, produção de material didático; participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; exercer as demais funções de magistério conforme a legislação 
vigente, quando para este designado ou nomeado; manter boa articulação entre docência e suporte pedagógico; manter boa articulação com toda a 
comunidade escolar, discente e docente; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de baixo rendimento, enfim praticar os atos que vise à 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem sempre considerando a inserção da escola à comunidade onde está inserida.   
 
DENOMINAÇÃO: 

PROFESSOR II  
CIÊNCIAS FÍSICAS E 

BIOLÓGICAS 

C.H.MENSAL 
100h  

CÓD. DO CARGO: 
GOM-PROF II 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 854,00 
 (oitocentos e cinquenta 

e quatro reais) 
+ 

GRATIFICAÇÕES 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM 
CIÊNCIAS FISÍCAS E BIOLÓGICAS, FORNECIDO 
POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC). 

16 
ATRIBUIÇÕES:  
Ministrar aulas; cumprir com a hora atividade conforme a proposta política pedagógica das escolas; cumprir com as tarefas 
extraclasses integrantes da hora atividade, como organização de diário de classe, elaboração e correção de provas, produção de 
material didático; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
exercer as demais funções de magistério conforme a legislação vigente, quando para este designado ou nomeado; manter boa 
articulação entre docência e suporte pedagógico; manter boa articulação com toda a comunidade escolar, discente e docente; 
estabelecer estratégias de recuperação para alunos de baixo rendimento, enfim praticar os atos que vise à melhor qualidade do 
ensino-aprendizagem sempre considerando a inserção da escola à comunidade onde está inserida.   
 
DENOMINAÇÃO: 

PROFESSOR II 

GEOGRAFIA 
C.H.MENSAL 
100h 

CÓD. DO CARGO: 
GOM-PROF II 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 854,00 
 (oitocentos e cinquenta 

e quatro reais) 
+ 

GRATIFICAÇÕES 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM 
GEOGRAFIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
(MEC). 

16 
ATRIBUIÇÕES:  
Ministrar aulas; cumprir com a hora atividade conforme a proposta política pedagógica das escolas; cumprir com as tarefas 
extraclasses integrantes da hora atividade, como organização de diário de classe, elaboração e correção de provas, produção de 
material didático; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
exercer as demais funções de magistério conforme a legislação vigente, quando para este designado ou nomeado; manter boa 
articulação entre docência e suporte pedagógico; manter boa articulação com toda a comunidade escolar, discente e docente; 
estabelecer estratégias de recuperação para alunos de baixo rendimento, enfim praticar os atos que vise à melhor qualidade do 
ensino-aprendizagem sempre considerando a inserção da escola à comunidade onde está inserida.   
 
 



  

 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Poder Executivo 
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DENOMINAÇÃO: 
PROFESSOR II 

 HISTÓRIA 

C.H.MENSAL 
100h 

CÓD. DO CARGO: 
GOM-PROF II 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 854,00 
 (oitocentos e cinquenta 

e quatro reais) 
+ 

GRATIFICAÇÕES 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM 
HISTÓRIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
(MEC). 

16 
ATRIBUIÇÕES:  
Ministrar aulas; cumprir com a hora atividade conforme a proposta política pedagógica das escolas; cumprir com as tarefas 
extraclasses integrantes da hora atividade, como organização de diário de classe, elaboração e correção de provas, produção de 
material didático; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
exercer as demais funções de magistério conforme a legislação vigente, quando para este designado ou nomeado; manter boa 
articulação entre docência e suporte pedagógico; manter boa articulação com toda a comunidade escolar, discente e docente; 
estabelecer estratégias de recuperação para alunos de baixo rendimento, enfim praticar os atos que vise à melhor qualidade do 
ensino-aprendizagem sempre considerando a inserção da escola à comunidade onde está inserida.   
 
DENOMINAÇÃO: 

PROFESSOR II 

ARTES 

C.H.MENSAL 
100h 

CÓD. DO CARGO: 
GOM-PROF II 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 854,00 
 (oitocentos e cinquenta 

e quatro reais) 
+ 

GRATIFICAÇÕES 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM 
ARTES, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
(MEC). 

16 
ATRIBUIÇÕES:  
Ministrar aulas; cumprir com a hora atividade conforme a proposta política pedagógica das escolas; cumprir com as tarefas 
extraclasses integrantes da hora atividade, como organização de diário de classe, elaboração e correção de provas, produção de 
material didático; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
exercer as demais funções de magistério conforme a legislação vigente, quando para este designado ou nomeado; manter boa 
articulação entre docência e suporte pedagógico; manter boa articulação com toda a comunidade escolar, discente e docente; 
estabelecer estratégias de recuperação para alunos de baixo rendimento, enfim praticar os atos que vise à melhor qualidade do 
ensino-aprendizagem sempre considerando a inserção da escola à comunidade onde está inserida.   
 
DENOMINAÇÃO: 

PROFESSOR II  
EDUCAÇÃO FÍSICA 

C.H.MENSAL 
100h 

CÓD. DO CARGO: 
GOM-PROF II 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 854,00 
 (oitocentos e cinquenta 

e quatro reais) 
+ 

GRATIFICAÇÕES 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA, FORNECIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
E CULTURA (MEC). 

15 
ATRIBUIÇÕES:  
Ministrar aulas; cumprir com a hora atividade conforme a proposta política pedagógica das escolas; cumprir com as tarefas 
extraclasses integrantes da hora atividade, como organização de diário de classe, elaboração e correção de provas, produção de 
material didático; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
exercer as demais funções de magistério conforme a legislação vigente, quando para este designado ou nomeado; manter boa 
articulação entre docência e suporte pedagógico; manter boa articulação com toda a comunidade escolar, discente e docente; 
estabelecer estratégias de recuperação para alunos de baixo rendimento, enfim praticar os atos que vise à melhor qualidade do 
ensino-aprendizagem sempre considerando a inserção da escola à comunidade onde está inserida.  
 



  

 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 

Poder Executivo 
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DENOMINAÇÃO: 

PROFESSOR II  
LÍNGUA ESTRANGEIRA 

(INGLÊS) 

C.H.MENSAL 
100h 

CÓD. DO CARGO: 
GOM-PROF II 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 854,00 
 (oitocentos e cinquenta 

e quatro reais) 
+ 

GRATIFICAÇÕES 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM 
LETRAS, COM HABILITAÇÃO EM INGLÊS, 
FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC). 

16 
ATRIBUIÇÕES:  
Ministrar aulas; cumprir com a hora atividade conforme a proposta política pedagógica das escolas; cumprir com as tarefas 
extraclasses integrantes da hora atividade, como organização de diário de classe, elaboração e correção de provas, produção de 
material didático; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
exercer as demais funções de magistério conforme a legislação vigente, quando para este designado ou nomeado; manter boa 
articulação entre docência e suporte pedagógico; manter boa articulação com toda a comunidade escolar, discente e docente; 
estabelecer estratégias de recuperação para alunos de baixo rendimento, enfim praticar os atos que vise à melhor qualidade do 
ensino-aprendizagem sempre considerando a inserção da escola à comunidade onde está inserida.   
 
DENOMINAÇÃO: 

PROFESSOR II  
ESTUDOS AMAZÔNICOS 

C.H.MENSAL 
100h 

CÓD. DO CARGO: 
GOM-PROF II 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 854,00 
 (oitocentos e cinquenta 

e quatro reais) 
+ 

GRATIFICAÇÕES 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO GEOGRAFIA COM HABILITAÇÃO EM 
ESTUDOS AMAZÔNICOS, FORNECIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
E CULTURA (MEC). 

16 
ATRIBUIÇÕES:  
Ministrar aulas; cumprir com a hora atividade conforme a proposta política pedagógica das escolas; cumprir com as tarefas extraclasses integrantes da 
hora atividade, como organização de diário de classe, elaboração e correção de provas, produção de material didático; participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; exercer as demais funções de magistério conforme a legislação 
vigente, quando para este designado ou nomeado; manter boa articulação entre docência e suporte pedagógico; manter boa articulação com toda a 
comunidade escolar, discente e docente; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de baixo rendimento, enfim praticar os atos que vise à 
melhor qualidade do ensino-aprendizagem sempre considerando a inserção da escola à comunidade onde está inserida.   

DENOMINAÇÃO: 
PROFESSOR II  

ENSINO RELIGIOSO 

C.H.MENSAL 
100h 

CÓD. DO CARGO: 
GOM-PROF II 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 854,00 
 (oitocentos e cinquenta 

e quatro reais) 
+ 

GRATIFICAÇÕES 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM 
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO, FORNECIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
E CULTURA (MEC). 

08 
ATRIBUIÇÕES:  
Ministrar aulas; cumprir com a hora atividade conforme a proposta política pedagógica das escolas; cumprir com as tarefas 
extraclasses integrantes da hora atividade, como organização de diário de classe, elaboração e correção de provas, produção de 
material didático; participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
exercer as demais funções de magistério conforme a legislação vigente, quando para este designado ou nomeado; manter boa 
articulação entre docência e suporte pedagógico; manter boa articulação com toda a comunidade escolar, discente e docente; 
estabelecer estratégias de recuperação para alunos de baixo rendimento, enfim praticar os atos que vise à melhor qualidade do 
ensino-aprendizagem sempre considerando a inserção da escola à comunidade onde está inserida.   
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DENOMINAÇÃO:  

TÉCNICO PEDAGÓGICO 
C.H.MENSAL 
200h 

CÓD. DO CARGO: 
GOM-TP 

AREA DE ATUAÇÃO:  
MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$1.708,00 
 (hum mil setecentos e 

oito reais) 
+ 

GRATIFICAÇÕES 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLENA EM 
PEDAGODIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
(MEC). 

15 
ATRIBUIÇÕES:  
Exercer as funções do magistério que oferecem suporte pedagógico direto ás atividades de ensino, incluídas as de direção ou 
administração escolar, planejamento educacional, coordenação, supervisão escolar e orientação educacional 
 
DENOMINAÇÃO: 

SECRETÁRIO ESCOLAR 
AREA DE ATUAÇÃO: 

MUNICIPIO 
REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 950,00 
(novecentos e 

cinquenta reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO DE 
NÍVEL MÉDIO EM SECRETARIADO ESCOLAR 10 

ATRIBUIÇÕES:  
Atividades de registros e escriturações das secretarias das unidades escolares; zelar pela boa ordem e manutenção dos arquivos das escolas; 
acompanhar e controlar a distribuição de diários de classe aos professores, bem como arquivá-los quando do recolhimento no encerramento do ano 
letivo; zelar pelos livros de ponto das escolas; em fim responsabilizar-se por todas as atividades burocráticas das escolas. 

 
DENOMINAÇÃO:  

ADMINISTRADOR 
CÓD. DO CARGO: 
GTNS-13 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.200,00 
(dois mil e duzentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 
COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA 
EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), REGISTRO E 
REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

03 

ATRIBUIÇÕES:  
Atividades de supervisão, orientação, planejamento, coordenação e execução especializada, referentes a estudos, pesquisas, análise e projetos sobre 
administração em geral.  

 
DENOMINAÇÃO:  

ENGENHEIRO FLORESTAL 
CÓD. DO CARGO: 
GNTS-14 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos 

reais) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA FLORESTAL, 
COMPROVADO POR MEIO DE DIPLOMA 
EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC), REGISTRO E 
REGULARIDADE NO ÓRGÃO DE CLASSE. 

01 

ATRIBUIÇÕES:  
Planejamento, supervisão, coordenação e execução de projetos em geral sobre a preservação e a exploração de recursos naturais, a economia florestal, 
a defesa e inspeção do meio ambiente.  
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DENOMINAÇÃO:  

PROCURADOR MUNICIPAL 
CÓD. DO CARGO: 
GNTS-02 

AREA DE ATUAÇÃO: 
 MUNICIPIO 

REGIME JURÍDICO: 
ESTATUTÁRIO 

VENCIMENTO 
INICIAL: 

R$ 3.000,00  
(três mil reais ) 

Número de Vagas Atuais: 
PRÉ – REQUISITO: 

GRADUAÇÃO EM DIREITO, COMPROVADO POR 
MEIO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDO PELO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MEC) 
COM INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL. 

02 

ATRIBUIÇÕES:  
Atuar em qualquer foro ou instância, nos feitos em que seja autor, réu, assistente ou oponente de qualquer outro modo interessado; estudar questões de 
interesse do Poder Executivo; prestar apoio e assessoria aos órgãos da Administração Direta; realizar trabalhos técnico  como pareceres, exposições de 
motivos, minutas de projetos de lei, portarias, resoluções, recomendações, editais, instruções normativas e outros; analisar legislação para atualização e 
aplicação; elaborar e acompanhar convênios e contratos administrativos, protocolos de intenção e termos de ajuste; orientar sindicâncias, inquéritos e 
processos disciplinares; manifestar-se sobre legalidade material e procedimental dos processos éticos que tramitam pela Administração Municipal, 
acompanhando todas as oitivas; assessorar as comissões internas; zelar pela legalidade e finalidade dos atos e das atividades da Administração 
Municipal;  atuar na cobrança da Dívida Ativa; exercer outras atividades correlatas.  

 

III - DAS INSCRIÇÕES 

 
As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 
http://fibrapara.edu.br no período de 01 a 13 de agosto de 2013 até as 23h59minutos, 
horário de Brasília. 

12. Taxa de inscrição:  
a) R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) para os cargos que exigem formação em Nível 

Superior. 
b) R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) para os cargos que exigem formação em 

Nível Médio. 
c) R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para os cargos que exigem formação em 

Nível Operacional (Fundamental Completo e Fundamental Incompleto). 
13. Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, será disponibilizado, 

no CTA-Centro de Treinamento Agrícola Argemiro Raiol, sito à PA-252, KM 1 (Ao 
lado do Orto), local com acesso à Internet, no período de 01 a 13 de agosto de 
2013, nos horários de 8h às 12h e 14h às 18h. 

14. No ato da inscrição pela internet é imprescindível que o candidato preencha todos os 
campos obrigatórios constantes na FICHA DE INSCRIÇÃO. 

15. A FIBRA – FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZÔNIA não se responsabiliza 
por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

16. O ato de Inscrição se constitui no preenchimento da ficha de inscrição, confirmação 
dos dados preenchidos, emissão do boleto de pagamento da taxa e realização do 
pagamento na rede bancária, no valor e prazo determinado no boleto. 
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17. O simples preenchimento da ficha de inscrição sem o pagamento do respectivo 
boleto não caracteriza a inscrição no Concurso. 

18. Na hipótese do boleto não ser pago dentro do prazo nele determinado, o candidato 
poderá acessar os dados fornecidos no ato da inscrição, até no máximo o último dia 
de inscrição, utilizando o número do CPF, imprimir novo boleto com nova data de 
vencimento e efetuar o pagamento a fim de garantir sua inscrição. 

19. Nenhum pagamento poderá ser efetuado após o dia 15/08/2013. 
20. O ato de CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO acontecerá no período de 26/08/2013 a 

05/09/2013 e se consolida com a publicação da listagem de todos os candidatos 
inscritos nos respectivos cargos, onde deverá constar: NOME DO CANDIDATO, N° 
DA INSCRIÇÃO, LOCAL, DATA e HORÁRIO de prova. 

21. Fica sob total responsabilidade do candidato, confirmar e conferir os dados 
constantes na listagem de inscritos, afixada nos murais públicos da cidade da cidade 
do Acará e no site www.fibrapara.edu.br, bem como imprimir o seu cartão de 
inscrição, onde constam todos os dados citados no item 20 e que deve ser 
apresentado juntamente com o documento de identificação no dia da prova. 

22. O candidato assume integral responsabilidade por todas as declarações prestadas no 
ato da inscrição, bem como pela veracidade dos documentos apresentados, ficando 
ciente de que terá sua inscrição cancelada e a qualquer tempo anulados todos os 
atos dela decorrente, no caso de ficar provado serem as informações prestadas, 
falsas ou inexatas. 

23. Qualquer inscrição que por ventura possa vir a ser realizada em desacordo ou 
descumprindo alguma norma deste Edital, será sumariamente cancelada, cabendo 
ao candidato o direito de solicitar a devolução do valor pago. 

24. O candidato deverá ter idade mínima de 18 anos completos, até o último dia de 
inscrição. 

25. O candidato, portador de necessidades especiais, que necessitar de atendimento 
especial para a realização das provas deverá indicar, em espaço próprio da ficha de 
inscrição, os recursos especiais necessários e enviar, até o dia 13/08/2013, 
impreterivelmente, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, para 
Comissão do Concurso Público, instaurada pelo Decreto nº 038/2013-PMA de 
16/07/2013, localizada no endereço constante no item 27.1; cópias simples de 
documento oficial de identidade, CPF e laudo médico, emitido por órgãos públicos, 
em qualquer esfera de atendimento (Federal, Estadual ou Municipal), ou por eles co-
validado, que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a 
solicitação será indeferida.  

26. Na hipótese dos procedimentos especificados no item 25 não serem cumpridos na 
integralidade e dentro do prazo determinado, a empresa responsável pela realização 
do concurso fica desobrigada de oferecer o atendimento especial. 

27. Não haverá isenção do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos 
Portadores de Necessidades Especiais, nos termos da Lei Estadual N°6.9888, de 02 
de julho de 2007. 
27.1 O pedido de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser 

feito no período de 01 a 13 de agosto de 2013, através de carta registrada 
com aviso de recebimento ou pessoalmente no endereço abaixo, 
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acompanhada de: cópias simples de documento oficial de identidade, CPF e 
laudo médico, emitido por órgãos públicos, em qualquer esfera de atendimento 
(Federal, Estadual ou Municipal), ou por eles co-validado, que justifique o 
atendimento especial solicitado.  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ 
Comissão do Concurso Público 

Decreto nº 125/2012 
TRAV. SÃO JOSÉ, Nº 120 - CENTRO 
CEP: 68690-000 – ACARÁ – PARÁ 

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO (P.N.E.) 
 

28. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante o período de realização da 
PROVA TEÓRICA deverá solicitar à Comissão do Concurso Público, instaurada 
pelo Decreto nº 125/2012, atendimento especial para tal fim até 48 (quarenta e oito) 
horas antes do dia e horário da realização da prova, e deverá comparecer no dia da 
prova com um acompanhante, que ficará juntamente com a criança, em sala 
reservada para essa finalidade, e que assumirá juntamente com a mãe, total 
responsabilidade pela segurança e integridade física da criança. 

29. A devolução da taxa de inscrição paga ocorrerá apenas no caso de cancelamento do 
certame por conveniência da Prefeitura Municipal de ACARÁ, ou por qualquer outra 
intercorrência alheia à vontade ou conhecimento do candidato. 

30. A única forma de pagamento da taxa de inscrição que garante direito ao candidato é 
a quitação do boleto impresso no ato da inscrição, em uma agência da rede bancária 
ou postos autorizados. Qualquer outra forma é passiva de falha e desobriga a 
empresa organizadora do Concurso da responsabilidade de identificação. 

31. As informações prestadas no ato da inscrição, pela internet, são de inteira 
responsabilidade do candidato. O candidato que não atender a todos os requisitos 
fixados, mesmo efetuando o pagamento da taxa de inscrição, estará eliminado do 
Concurso Público.  

32. O candidato deverá consultar o endereço eletrônico http://fibrapara.edu.br no período 
de 26/08/2013 a 05/09/2013 para confirmar a sua inscrição e imprimir o seu CARTÃO 
DE INSCRIÇÃO. Fica sob total responsabilidade do candidato no ato da confirmação 
da inscrição informar-se sobre a data, o local e o horário de sua prova. 

33. A efetivação da inscrição implica na aceitação tácita das condições fixadas para a 
realização do Concurso, não podendo, portanto, o candidato sob hipótese alguma, 
alegar desconhecimento das normas estabelecidas no presente Edital.  
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IV - DAS FASES DO CONCURSO 

 
34. A seleção de que trata este Edital será realizada conforme especificado a seguir: 

a) 1ª Fase: Exame de conhecimento teórico através de prova com questões tipo 
múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, 
além de prova prática ou prova de títulos, para cargos específicos, de caráter 
classificatório. 

b) 2ª Fase: Exames médicos, de caráter eliminatório, para todos os cargos. 
c) 3ª Fase: Exame documental, de caráter eliminatório, para todos os cargos. 

 

V - DAS PROVAS 
 

35. A PROVA TEÓRICA para todos os cargos, a prova de títulos para os cargos de 
NÍVEL SUPERIOR e para o cargo de PROFESSOR I e a prova prática para os 
cargos de OPERADOR DE EQUIPAMENTOS LEVES e OPERADOR DE MÁQUINAS 
PESADAS, deverão realizadas no período de 15 a 30/09/2013, em um ou mais 
feriados ou finais de semana (sábados e/ou domingos); nos turnos da manhã com 
início às 8h e término às 11h e/ou da tarde com início às 15h e término às 18h. As 
informações específicas indicando (dia, local e horário) das provas para cada cargo 
serão detalhadas no Edital Complementar de Confirmação de inscrições que deverá 
ser publicado com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data marcada para a 
realização das provas. Fica sob total responsabilidade do candidato se informar 
sobre a data, o local e o horário de sua prova.  

36. Todas as provas de conhecimento teórico valerão 100 (CEM) pontos e obedecerão 
ao estabelecido no ANEXO I que faz parte integrante deste documento. 

37. DA PROVA TEÓRICA: 
37.1 A PROVA TEÓRICA terá caráter Eliminatório e Classificatório. 
37.2 A PROVA TEÓRICA será constituída de questões tipo múltipla escolha, com 4 

opções de resposta, ( a , b , c , d ) das quais apenas 01 (uma) opção está 
correta em cada questão. As orientações especificas sobre a prova e o cartão-
resposta, estarão contidas na capa da prova. 

37.3 A Comissão fará a correção da PROVA TEÓRICA observando apenas, a 
marcação feita pelo candidato no cartão resposta. 

37.4 No momento da PROVA TEÓRICA o candidato receberá um Boletim de 
Questões e o Cartão-Resposta personalizado. 

37.5 A apuração do resultado da PROVA TEÓRICA será realizada unicamente, com 
base na marcação feita pelo candidato no Cartão-Resposta. 
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37.6 A PROVA TEÓRICA valerá 100 (CEM) pontos e será constituída de questões 
elaboradas com base no conteúdo programático específico para cada cargo, 
conforme disposto no ANEXO I, que é parte integrante deste Edital. 

37.7 O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos de seu início, munido de seu 
CARTÃO DE INSCRIÇÃO, do DOCUMENTO DE IDENTIDADE utilizado no ato 
da inscrição e de caneta esferográfica de carga azul ou preta. 

37.8 Não haverá, sob hipótese alguma, realização de provas fora da data marcada; 
fora do local e horário estabelecido, provas de segunda chamada ou revisão de 
prova. 

37.9 A ausência do candidato no local, data e horário determinado para a prova sob 
qualquer justificativa implicará em desistência e conseqüentemente em sua 
eliminação sumária do Concurso. 

37.10 O candidato que se encontrar impossibilitado de comparecer ao local da prova, 
por motivo de internamento hospitalar, terá direito a solicitar a realização da 
prova no local de sua internação, desde que seja na sede do Município de 
ACARÁ, no mesmo horário e data dos demais candidatos, desde que faça a 
solicitação para a comissão organizadora do concurso com, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência, ficando a critério exclusivo da comissão, 
a avaliação de cada caso e decisão final. 

38. Da Prova Prática: 
38.1 Prova prática terá caráter exclusivamente classificatório e os pontos referentes 

a ela somente serão considerados para os candidatos que obtiverem aprovação 
na PROVA TEÓRICA. 

38.2 Haverá prova prática apenas para os cargos de Operador de Equipamentos 
Leves e Operador de Máquinas Pesadas. 

38.3 Os pontos obtidos na prova prática serão somados aos pontos obtidos na 
PROVA TEÓRICA e a CLASSIFICAÇÃO FINAL será feita com base nesta 
somatória. 

38.4 A prova prática terá o valor de 150 (CENTO E CINQUENTA) pontos e caráter 
classificatório. O candidato avaliado, de acordo com o desempenho, receberá 
pontuação que varia de 0 a 150. O candidato que faltar esta prova receberá 
nota zero.  

38.5 A prova prática terá a finalidade de avaliar a aptidão e desempenho do 
candidato no exercício da função. Serão observados itens essenciais e não 
essenciais no desempenho do candidato e a nota final ficará a cargo do juízo 
do avaliador. Os candidatos concorrentes ao cargo de OPERADOR DE 
EQUIPAMENTOS LEVES deverão demonstrar habilidade na utilização de trator 
de pneu. Os candidatos concorrentes ao cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS 
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PESADAS deverão demonstrar habilidade na condução de PATROL e PÁ 
CARREGADEIRA. 

39. Considerar-se-á eliminado do concurso o candidato que: 
39.1 Faltar ou chegar atrasado a qualquer uma das provas. 
39.2 Recusar-se a participar de qualquer uma das provas, ou retirar-se do recinto 

durante a realização da mesma, sem a devida autorização. 
39.3 Utilizar qualquer material de consulta impresso, eletrônico ou qualquer meio 

fraudulento para beneficiar-se a si ou a outrem. 
39.4 Trocar informações com outros candidatos, bem como a utilização de quaisquer 

recursos que possam permitir vantagens entre os concorrentes. 
39.5 Praticar incorreção ou descortesia para qualquer dos examinadores, auxiliares 

ou autoridades presentes. 
39.6 Obtiver rendimento inferior a 50% (cinqüenta por cento) dos pontos da PROVA 

TEÓRICA. 
40. Não serão considerados os pontos referentes às questões da prova que: 

40.1 Não forem marcados no cartão-resposta.  
40.2 Contenham emenda ou rasura. 
40.3 Contenham mais de uma resposta assinalada.  

41. Ao concluir a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal, o Cartão-Resposta e o 
Boletim de Questões, devendo também assinar a lista de freqüência. 

42. A PROVA TEÓRICA terá (03) três horas de duração, não sendo permitido a nenhum 
candidato se retirar do local de prova antes de decorrido pelo menos 01(uma) hora 
do início. Ficam obrigados a saírem juntos, os (03) três últimos candidatos a 
concluírem a prova em cada recinto. 

43. Na hipótese de anulação de qualquer questão os pontos correspondentes serão 
atribuídos a todos os candidatos. 

44. Da Prova de Títulos: 
44.1 A prova de títulos terá caráter exclusivamente classificatório e os pontos 

referentes a ela somente serão considerados para os candidatos que obtiverem 
aprovação na PROVA TEÓRICA. 

44.2 Para os cargos de NÍVEL SUPERIOR e para o cargo de PROFESSOR I, além 
da pontuação obtida na PROVA TEÓRICA serão atribuídos pontos, no máximo 
de 30 (trinta), resultante dos títulos apresentados pelo candidato no ato desta 
prova. 

44.3 Os candidatos concorrentes a todos os cargos de NÍVEL SUPERIOR e 
PROFESSOR I, poderão a seu critério entregar para a Coordenação do 
Concurso NO DIA DA PROVA TEÓRICA, cópia autenticada ou cópia simples 
(acompanhados dos originais) de todos os títulos que possuir, entre os listados 
no quadro a seguir, que servirão para subsidiar a prova de títulos, e conferir 
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pontos que serão somados aos obtidos na prova teórica e resultar na pontuação 
final para a classificação. 

A relação de títulos aceitos e válidos para compor a prova de títulos e os respectivos 
pontos consagrados a cada documento entregue compõem o quadro a seguir: 

TÍTULO QUANTIDADE 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 

DOUTORADO 01 15 15 

MESTRADO 01 10 10 
PÓS – GRADUAÇÃO  

“LATU-SENSU” 
(CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 360 h) 

 

Exceto quando a especialidade for pré-
requisito para o cargo 

02 05 10 

APROVAÇÃO EM 
CONCURSO PÚBLICO 

(na área de atuação) 
01 02 02 

 

44.4 A entrega de documentos para compor a prova de títulos deverá ser feita no 
dia, horário e local da prova teórica, em sala especialmente reservada para esta 
finalidade. 

44.5 Será permitido a entrada dos candidatos nos locais de entrega de documentos 
relativos a prova de títulos, no máximo, até uma hora após o encerramento da 
PROVA TEÓRICA. 

44.6 Os candidatos que deixarem de apresentar os documentos para a prova de 
título no período especificado receberão nota zero na referida prova. 

44.7 Para a comprovação da conclusão de Doutorado ou de Mestrado, será aceito 
o Diploma de curso devidamente reconhecido pelo MEC ou 
Certificado/Declaração de conclusão do respectivo Curso acompanhado do 
Histórico Escolar, no qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas 
em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do 
julgamento da tese ou dissertação. 

44.8 Para receber a pontuação referente à Curso de Pós-Graduação em nível de 
Especialização, será aceito Certificado ou Declaração de Conclusão, expedido 
pela instituição ministrante e reconhecida pelo MEC e de acordo com as normas 
do Conselho Nacional de Educação, anexando o respectivo Histórico Escolar e 
carga horária. 

44.9 Para receber a pontuação relativa à Aprovação em Concurso Público, o 
candidato deverá comprovar, mediante apresentação de documento oficial que 
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comprove sua aprovação e que contenha endereço, telefone e site do órgão 
responsável pela realização do Concurso, para a devida confirmação. 

44.10 Todos os documentos incompletos ou que possam gerar dúvida de sua 
validade, e que não contenham as informações exigidas para a devida 
confirmação de validade junto ao órgão expedidor, serão desconsiderados. 

44.11 Não será aceito nenhum tipo de documento, sob nenhum pretexto, fora do 
estabelecido no item 44 e seus subitens. 

 
VI - DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 
 

45. Das condições da aprovação e classificação: 
45.1 Serão considerados aprovados e aptos à classificação, todos os candidatos que 

obtiverem no mínimo 50% (cinqüenta por cento) dos pontos da PROVA 
TEÓRICA. 

45.2 Para os cargos onde houver prova de títulos o número de pontos obtido pelo 
candidato aprovado na PROVA TEÓRICA será somado ao número de pontos 
obtidos na prova de títulos. A somatória destes pontos corresponderá à nota 
final considerada para fins de classificação. 

45.3 Para os cargos onde houver a prova prática a nota final, para fins de 
classificação, será obtida pela somatória das notas obtidas na PROVA 
TEÓRICA e na Prova Prática. 

45.4 Serão considerados classificados, em cada cargo, os candidatos que obtiverem 
as maiores notas em ordem decrescente, dentro do limite de vagas 
estabelecido no item II deste Edital.  

45.5 Havendo empate na nota de classificação, o critério de desempate será feito 
obedecendo preferencialmente: 

a) Idoso, ou seja, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos 
termos dos artigos 1° e 27 e do Parágrafo Único do art. 27, da Lei n°10.741, 
de 1° de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso; 

b) Maior pontuação na prova de títulos, quando for o caso; 
c) Maior pontuação nas questões de conhecimentos específicos, quando for o 

caso; 
d) Maior pontuação na prova prática, quando for o caso; 
e) Maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
f) O de maior idade, considerando-se ano, mês e dia do nascimento.     

46. Das vagas reservadas as pessoas portadoras de necessidades especiais: 
46.1 Aos candidatos portadores de deficiência são assegurados 5% (cinco por cento) 

das vagas para cada cargo existente neste Edital nos termos do Decreto 
Federal nº 3.298 de 20/12/99, que regulamenta a Lei Federal nº 7853/89, no 
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que couber, mediante declaração expressa no formulário de inscrição e entrega 
de laudo médico comprobatório, desde que alcancem a pontuação mínima 
necessária para a aprovação no Concurso. 

46.2 Na aplicação do percentual a que se refere o item anterior será desprezada a 
fração, se inferior a 0,5 (meio), ou equivalente ao inteiro, se igual ou superior a 
0,5 (meio). 

46.3 Consideram-se necessidades especiais que asseguram o direito de concorrer 
às vagas reservadas somente aqueles conceituados na medicina especializada, 
de acordo com os estabelecidos nas normas reguladoras da matéria. 

46.4 Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão especificar na 
ficha de inscrição o atendimento especial necessário para realização da prova, 
quando for o caso. 

46.5 O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para 
realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de 
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência (Decreto nº 3.298 de 
20/12/99). 

46.6 Os candidatos portadores de deficiência participarão do Concurso Público em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, 
avaliação, data, horário e local de realização das provas. 

46.7 Os candidatos portadores de necessidades especiais que no ato da inscrição 
não declararem e comprovarem essa condição não poderão posteriormente, 
pleitear este direito. 

46.8 A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do 
direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 

46.9 Após o julgamento das provas serão elaboradas duas listas de classificação, 
uma com a relação de todos os candidatos não portadores de deficiência e 
outra, somente com os portadores de deficiência. 

46.10 O Órgão Municipal competente poderá convocar e investir os candidatos não 
portadores de deficiência, quando da ocorrência das seguintes hipóteses, neste 
concurso: 
a) Inexistência de inscrição de portadores de deficiência; 
b) Reprovação da totalidade dos portadores de deficiência; 
c) Número de portadores de deficiência aprovados insuficiente para o 

preenchimento      dos cargos a eles reservados. 
46.11 Para efeito de sua admissão, fica o candidato convocado sujeito a exame 

médico e a apresentação dos documentos que lhe forem exigidos. Os 
candidatos portadores de deficiência serão submetidos a uma perícia médica 
que fornecerá o laudo comprobatório de sua capacidade para o exercício das 
funções inerentes ao cargo em que foi aprovado no concurso. 
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46.12 O candidato cuja deficiência não for configurada, ou quando esta for 
considerada incompatível com a função do cargo aprovado no concurso a ser 
desempenhada, será desclassificado. 

46.13 Os candidatos Portadores de Necessidades Especiais deverão apresentar 
Laudo Médico emitido por órgãos públicos, em qualquer esfera de atendimento 
(Federal, Estadual ou Municipal), ou por eles co-validado. 

 

VII - DOS EXAMES MÉDICOS (SEGUNDA FASE) 
 

47. O candidato a qualquer dos cargos previstos neste Edital convocados para o exame 
médico deverá submeter-se à Junta Médica fornecida pela Prefeitura Municipal, 
com o objetivo de verificar as suas condições de saúde, devendo ser julgado apto ou 
inapto ao cargo. 

48. O candidato não poderá se furtar a realizar qualquer exame que venha a ser 
solicitado pela Junta Médica. 

49. Os exames complementares apresentados serão avaliados pela Junta Médica. 
50. A partir da avaliação médica e da avaliação dos exames complementares, o 

candidato será considerado apto ou inapto para o exercício do cargo. 

 

VIII - DO EXAME DOCUMENTAL (TERCEIRA FASE) 
 

51. No ato da convocação, os candidatos apresentarão o original e duas cópias dos 
seguintes documentos: 
a) Prova de ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma da Lei; 
b) Estar em dia com o serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
d) Atender ao pré-requisito relativo ao cargo constante neste Edital; 
e) Comprovar habilitação para o cargo escolhido; 
f) Registro no conselho de classe, quando for o caso; 
g) Certidão de regularidade e quitação de anuidade junto ao Órgão de Classe, 

quando for o caso; 
h) Carteira de Identidade ou do documento equivalente; 
i) Apresentar declaração dos bens que possui; 
j) Certidão Negativa de antecedentes criminais; 
k) Para os cargos onde a Prefeitura Municipal de ACARÁ julgue para efeito de 

nomeação, necessário a comprovação da experiência, o atendimento poderá ser 
feito pela anotação da CTPS, declaração de uma empresa ou de duas pessoas 
idôneas, especificando a função e o tempo de exercício. 
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52. Não serão aceitos protocolos de solicitação de documentos emitidos pelos órgãos 
expedidores. 

53. O não atendimento da exigência do exame documental implicará na eliminação do 
candidato. 

 
IX - DA NOMEAÇÃO 

 
54. A nomeação dos candidatos aprovados e classificados no concurso para incursão 

do cargo será realizada tanto na zona urbana quanto na zona rural do Município, de 
acordo com o estabelecido nos termos deste Edital (Item ll – DOS CARGOS), 
obedecendo à ordem de classificação em cada cargo. 

55. Os candidatos inscritos no Concurso, uma vez aprovados e convocados para 
nomeação, poderão ser lotados em qualquer uma das localidades da ZONA 
URBANA ou da ZONA RURAL do Município de ACARÁ. 

56. O candidato aprovado e classificado até o limite de vagas no concurso de que trata 
este Edital, somente será nomeado no cargo se atendidos todos os requisitos 
estabelecidos neste Edital.  

 

X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

57. Acumulação de cargos: 
57.1 Fica proibido o acúmulo do exercício de cargos na Administração Pública, 

exceto nos casos previstos na Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do 
Município de ACARÁ. Por esta razão deverá o candidato, antes da nomeação, 
apresentar também DECLARAÇÃO NEGATIVA DE ACUMULAÇÃO DE 
CARGO PÚBLICO. 

58. Validade do concurso:  
58.1 O Concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da homologação, 

podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos, de acordo com a Lei, sendo 
válido para os cargos de plano de carreira que estiver vigorando no dia do 
provimento. 
 

59. Desistência do candidato: 
59.1 Serão considerados desistentes os candidatos convocados para investidura no 

cargo, que: 
a) Não comparecerem no prazo de 10 (dez) dias, contados da chamada, pelo 

Edital de Convocação. 
b) Expressamente assim se manifestarem. 
c) Que não apresentarem a documentação completa exigida para o provimento 

do cargo no prazo estabelecido pela Administração Pública Municipal. 
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d) Se negarem a ocupar o posto na localidade para a qual for designado pela 
Portaria de Nomeação, observado os itens 54 e 55 deste Edital. 

60. Dos recursos: 
60.1 É facultado a qualquer candidato interpor impugnações e/ou recursos a respeito 

de atos e resultados parciais ou finais deste Concurso Público. 
60.2 O candidato terá direito a interposição de recurso no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis subseqüentes à data da ocorrência do fato ou da publicação 
do ato questionado. 

60.3 O recurso deverá ser formalmente protocolado na Prefeitura Municipal de 
ACARÁ, no horário de 8h às 12h, encaminhado à Presidência da Comissão do 
Concurso Público, instaurada pelo Decreto nº 038/2013-PMA de 
16/07/2013, conforme modelo constante no anexo III deste Edital, dentro do 
prazo estabelecido no item 60.2. 

60.4 O recurso ou impugnação interposto fora do prazo definido no item 60.3 ou que 
não contenha fundamentação do pedido a respeito do fato ou do 
acontecimento, não será conhecido e receberá indeferimento liminar deste ato, 
não cabendo novo recurso. 

60.5 Os atos praticados pela Comissão do Concurso Público, instaurada pelo 
Decreto nº 038/2013-PMA de 16/07/2013, de acordo com as instruções deste 
Edital são irrecorríveis. 

60.6 As decisões da Comissão a respeito dos recursos interpostos serão 
irrecorríveis. 

61. Condições gerais: 
61.1 O pedido de deferimento de inscrição no Concurso Público CPMA - N° 

001/2012, implicará no conhecimento e aceitação, pelo candidato, dos termos 
do presente Edital. 

61.2 Os atos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 

61.3 O resultado final, com os nomes dos candidatos aprovados e classificados em 
cada cargo do concurso será publicado no Município no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias contados do dia da última prova, obedecendo à ordem 
decrescente de pontos. 

61.4 Os candidatos aprovados e classificados nos cargos disponibilizados neste 
Edital se submeterão à jornada de trabalho de 40 horas semanais, exceto para 
cargos que exigem carga horária específica estabelecida em lei. 

61.5 Para os cargos de professor, a jornada de trabalho será de 20 horas semanais, 
conforme disposições contidas no Plano de Carreira, Cargos e Salários do 
Magistério Público do Município de ACARÁ. A distribuição desta carga horária 
será feita de acordo com a Lei e obedecendo os termos deste Edital (Item ll – 
DOS CARGOS). 
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61.6 A classificação do candidato no presente Concurso não assegura o direito ao 
ingresso automático no serviço público municipal para o cargo ao qual 
concorreu, gerando apenas a expectativa de direito à nomeação. 

61.7 Após a realização da PROVA TEÓRICA e divulgação do gabarito, será 
disponibilizado na Prefeitura Municipal de ACARÁ, cópias das provas de todos 
os cargos para consulta dos candidatos interessados.  

 
ACARÁ (PA), em 19 de julho de 2013. 

     
 
 

______________________________________ 
José Maria de Oliveira Mota Junior  

Prefeito Municipal 


