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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 03/2016 
 
 

A Prefeitura Municipal de Moju/PA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do 
subitem 16.6 do Edital Retificado e Consolidado n.o 02/2016, de 02 de maio de 2016, torna 
público o presente Edital de Retificação: 

 
1) ONDE SE LÊ:  
 
1.1) No Anexo 01 – Conteúdo Programático Retificado e Consolidado n.º 02/2016: 
  
CARGO 36: AUDITOR FISCAL 

Tributo: definição, natureza jurídica e espécies de tributos; Princípios Constitucionais Tributários: 
princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da anterioridade, princípio da 
irretroatividade, princípio da não utilização de tributo, com efeito, de confisco, princípio da 
uniformidade geográfica, princípio da capacidade tributária, princípio da imunidade recíproca; 
Competência Tributária: atribuições de competência e limitação da competência tributária, 
Legislação Tributária: alcance da expressão, vigência, aplicação, interpretação e integração da 
legislação tributária; Obrigação Tributária: principal e acessória, fato gerador, sujeito ativo, sujeito 
passivo, solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário e responsabilidade tributária; 
Crédito Tributário: lançamento, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário; 
Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões negativas. Noções de Legislação 
Tributária: Impostos de competência dos Municípios: ISS, IPTU e ITIV. Fato gerador e incidência. 
Isenções. Contribuintes e responsáveis; Alíquota e base de cálculo. Lançamento. Regime de 
pagamento. Legislação tributária do Município de Ceres. Lei Orgânica do Município. 

 
1.2) No Anexo 03 – Informações dos Cargos Retificado e Consolidado n.º 02/2016: 
 
 

Cargo 30 Técnico Agrícola 
 
 
 
Atribuições 

Orientar os agricultores na execução racional do 
plantio, adubação, cultura, colheita e beneficiamento 
das espécies vegetais. Fazer a coleta e a análise de 
amostras de terra realizando testes de laboratório e 
outros, para determinar a composição da mesma e 
selecionar o fertilizante adequado. Estudar os 
parasitas, doenças e outras pragas, visando a 
utilização de métodos para combatê-los e bem assim, 
prevenir seu aparecimento. Orientar os agricultores 
quanto ao procedimento de multiplicação das 
semente e mudas comuns e melhoradas, bem como 
nos serviços de drenagem e irrigação. Elaborar plano 
de crédito agrícola para agricultores. Preparar e 
corrige o solo para o plantio, utilizando máquinas e 
defensivos agrícolas. Orientar a preparação de 
pastagens ou forragens, utilizando em sua 
preparação técnicas que assegurem, não só em 
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quantidade, como também em qualidade, alimento 
para os animais. Orientar os criadores de aves, 
suínos, caprinos, bovinos, quanto aos cuidados 
necessários para o desenvolvimento saudável do 
criatório. Elaborar projetos agrícolas e 
agropecuários. Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 
Requisitos para Investidura no Cargo Nível Médio Completo. 
Vencimento R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 
Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 
Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Cadastro de Reserva 02 (dois). 

 
 

Cargo 31 Técnico em Enfermagem 
 
 
Atribuições 

Desempenha atividades técnicas de enfermagem em 
hospitais, clinicas e outros estabelecimentos de 
assistência médica, embarcações e domicílios; atua 
em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, 
psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras 
áreas; presta assistência ao paciente, atuando sob 
supervisão de enfermeiro; desempenha tarefas de 
instrumentação cirúrgica, posicionando deforma 
adequada o paciente e o instrumental, o qual passa 
ao cirurgião; organizam ambiente de trabalho, dão 
continuidade aos plantões, trabalha em 
conformidade com as boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança, realizam registro e 
elabora relatórios técnicos; comunicando-se com 
pacientes e familiares e com a equipe de saúde. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 
Requisitos para Investidura no Cargo Nível Médio Completo. 
Vencimento R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 
Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
Quantidade de Vagas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Cadastro de Reserva 19 (dezenove). 

 
 

Cargo 32 Técnico em Laboratório 
 
 
Atribuições 

Orientar pacientes e fornecer recipientes para coleta 
de material para exame; identificar e registrar 
amostras colhidas; preparar material biológico para 
exame; executar e controlar exame e análises de 
rotina do laboratório, tais como: parasitos copia, 
urinálise, bacterioscopia, hematologia, micologia, 
sorologia e histopalogia; preparar meio de cultura, 
antígenos e reagentes; conhecer, conservar e operar 
equipamentos de laboratórios; esterilizar 
instrumentos, vidros e demais utensílios de 
laboratório, zelar pela manutenção das instalações e 
equipamentos, propondo os reparos necessários; 
requisitar o material de consumo necessário; orientar 
os responsáveis por coleta de material (solos, 
agregados, ligantes e misturas) na sua extração do 
uso das ferragens, acondicionamento do material 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 03/2016 
 

coletado, bem como fornecimento dos recipientes 
para coleta; identificar e registrar amostra; preparar 
material para ensaios, executar e controlar os 
mesmos, comparando com os limites normativos; 
executar coleta de linfa, sangue e secreção; executar 
atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 
Requisitos para Investidura no Cargo Nível Médio Completo. 
Vencimento R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 
Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Cadastro de Reserva 02 (dois). 

 
 

Cargo 33 Técnico em Radiologia 
 
 
Atribuições 

Prepara materiais e equipamentos para exames e 
radioterapia; opera aparelhos médicos e 
odontológicos para produzir imagens e gráficos 
funcionais com recurso auxiliar ao diagnostico e 
terapia. Prepara paciente e realiza exames e 
radioterapia; presta atendimento aos pacientes fora 
da sala de exame, realizando as atividades segundo 
boas praticas normas e procedimentos de 
biossegurança e código de conduta. Mobiliza 
capacidades de comunicação para registro de 
informações e troca de informações com a equipe e 
com os pacientes. Supervisiona uma equipe de 
trabalhos. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 
Requisitos para Investidura no Cargo Nível Médio Completo. 
Vencimento R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 
Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Cadastro de Reserva 02 (dois). 

 
 

Cargo 34 Topógrafo 
 
Atribuições 

Realiza levantamento topográfico em obras de 
infraestrutura urbana, pavimentação rodoviária e 
edificações com auxílio de equipe. Descarrega dados 
da estação total, demarca na área os pontos do 
projeto de execução e auxilia a equipe de escritório 
na elaboração dos relatórios. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 
Requisitos para Investidura no Cargo Nível Médio Completo. 
Vencimento R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 
Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 
Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Cadastro de Reserva 02 (dois). 
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2) LEIA-SE: 
 
2.1) No Anexo 01 – Conteúdo Programático Retificado e Consolidado n.º 02/2016: 
 
CARGO 36: AUDITOR FISCAL 

Tributo: definição, natureza jurídica e espécies de tributos; Princípios Constitucionais Tributários: 
princípio da legalidade, princípio da igualdade, princípio da anterioridade, princípio da 
irretroatividade, princípio da não utilização de tributo, com efeito, de confisco, princípio da 
uniformidade geográfica, princípio da capacidade tributária, princípio da imunidade recíproca; 
Competência Tributária: atribuições de competência e limitação da competência tributária, 
Legislação Tributária: alcance da expressão, vigência, aplicação, interpretação e integração da 
legislação tributária; Obrigação Tributária: principal e acessória, fato gerador, sujeito ativo, sujeito 
passivo, solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário e responsabilidade tributária; 
Crédito Tributário: lançamento, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário; 
Administração Tributária: fiscalização, dívida ativa e certidões negativas. Noções de Legislação 
Tributária: Impostos de competência dos Municípios: ISS, IPTU e ITIV. Fato gerador e incidência. 
Isenções. Contribuintes e responsáveis; Alíquota e base de cálculo. Lançamento. Regime de 
pagamento. Lei Orgânica do Município. 

 

2.2) No Anexo 03 – Informações dos Cargos Retificado e Consolidado n.º 02/2016: 
 
 
 

Cargo 30 Técnico Agrícola 
 
 
 
Atribuições 

Orientar os agricultores na execução racional do 
plantio, adubação, cultura, colheita e beneficiamento 
das espécies vegetais. Fazer a coleta e a análise de 
amostras de terra realizando testes de laboratório e 
outros, para determinar a composição da mesma e 
selecionar o fertilizante adequado. Estudar os 
parasitas, doenças e outras pragas, visando a 
utilização de métodos para combatê-los e bem assim, 
prevenir seu aparecimento. Orientar os agricultores 
quanto ao procedimento de multiplicação das 
semente e mudas comuns e melhoradas, bem como 
nos serviços de drenagem e irrigação. Elaborar plano 
de crédito agrícola para agricultores. Preparar e 
corrige o solo para o plantio, utilizando máquinas e 
defensivos agrícolas. Orientar a preparação de 
pastagens ou forragens, utilizando em sua 
preparação técnicas que assegurem, não só em 
quantidade, como também em qualidade, alimento 
para os animais. Orientar os criadores de aves, 
suínos, caprinos, bovinos, quanto aos cuidados 
necessários para o desenvolvimento saudável do 
criatório. Elaborar projetos agrícolas e 
agropecuários. Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 
Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 

expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 
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Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 
Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Cadastro de Reserva 02 (dois). 

 
 

Cargo 31 Técnico em Enfermagem 
 
 
Atribuições 

Desempenha atividades técnicas de enfermagem em 
hospitais, clinicas e outros estabelecimentos de 
assistência médica, embarcações e domicílios; atua 
em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, 
psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras 
áreas; presta assistência ao paciente, atuando sob 
supervisão de enfermeiro; desempenha tarefas de 
instrumentação cirúrgica, posicionando deforma 
adequada o paciente e o instrumental, o qual passa 
ao cirurgião; organizam ambiente de trabalho, dão 
continuidade aos plantões, trabalha em 
conformidade com as boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança, realizam registro e 
elabora relatórios técnicos; comunicando-se com 
pacientes e familiares e com a equipe de saúde. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 
Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 

expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
de Enfermagem expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 
Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
Quantidade de Vagas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Cadastro de Reserva 19 (dezenove). 

 
 

Cargo 32 Técnico em Laboratório 
 
 
Atribuições 

Orientar pacientes e fornecer recipientes para coleta 
de material para exame; identificar e registrar 
amostras colhidas; preparar material biológico para 
exame; executar e controlar exame e análises de 
rotina do laboratório, tais como: parasitos copia, 
urinálise, bacterioscopia, hematologia, micologia, 
sorologia e histopalogia; preparar meio de cultura, 
antígenos e reagentes; conhecer, conservar e operar 
equipamentos de laboratórios; esterilizar 
instrumentos, vidros e demais utensílios de 
laboratório, zelar pela manutenção das instalações e 
equipamentos, propondo os reparos necessários; 
requisitar o material de consumo necessário; orientar 
os responsáveis por coleta de material (solos, 
agregados, ligantes e misturas) na sua extração do 
uso das ferragens, acondicionamento do material 
coletado, bem como fornecimento dos recipientes 
para coleta; identificar e registrar amostra; preparar 
material para ensaios, executar e controlar os 
mesmos, comparando com os limites normativos; 
executar coleta de linfa, sangue e secreção; executar 
atividades correlatas. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2016 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 03/2016 
 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 
Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso de ensino médio e 

técnico especifico expedido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 
Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Cadastro de Reserva 02 (dois). 

 
 

Cargo 33 Técnico em Radiologia 
 
 
Atribuições 

Prepara materiais e equipamentos para exames e 
radioterapia; opera aparelhos médicos e 
odontológicos para produzir imagens e gráficos 
funcionais com recurso auxiliar ao diagnostico e 
terapia. Prepara paciente e realiza exames e 
radioterapia; presta atendimento aos pacientes fora 
da sala de exame, realizando as atividades segundo 
boas praticas normas e procedimentos de 
biossegurança e código de conduta. Mobiliza 
capacidades de comunicação para registro de 
informações e troca de informações com a equipe e 
com os pacientes. Supervisiona uma equipe de 
trabalhos. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 
Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 

expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 
Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 
Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Cadastro de Reserva 02 (dois). 

 
 

Cargo 34 Topógrafo 
 
Atribuições 

Realiza levantamento topográfico em obras de 
infraestrutura urbana, pavimentação rodoviária e 
edificações com auxílio de equipe. Descarrega dados 
da estação total, demarca na área os pontos do 
projeto de execução e auxilia a equipe de escritório 
na elaboração dos relatórios. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo. 
Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 

expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente e Curso Técnico 
expedido por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). 
Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 
Quantidade de Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 

pessoas com deficiência. 
Cadastro de Reserva 02 (dois). 
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3) Ficam mantidas todas as demais disposições do Edital Retificado e Consolidado n.o 02/2016, 
de 02 de maio de 2016.  
 
4) O presente edital entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Moju/PA, 09 de Maio de 2016.  
 
 
Deodoro Pantoja da Rocha  
Prefeito Municipal de Moju/PA 
 


