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A N E X O  I 
 

QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, CARGA HORÁRIA, VAGAS E VENCIMENTO 
 

 GRUPO I – ATIVIDADES DE NÍVEL 
SUPERIOR – 

ANS    
  

CARGO 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL ATRIBUIÇÕES CARGA 

HORÁRIA 
REGIÃO 

VAGAS VENCIMENTO 

AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional com graduação 
especifica em curso de ciências 
contábeis, devidamente inscrito no seu 
conselho. 

Noções gerais, campo de aplicação, 
objeto, comparação com a 
contabilidade empresarial, regime 
contábeis, conceito, princípios, 
regimes e regimes adotados no 
Brasil. Orçamento Público; Receita 
Pública; Despesa pública; Licitação; 
Estágios da despesa; Patrimônio 
Público; Créditos Adicionais; 
Balanços; e serviços correlatos.   

40 h/ semanais 

 

01 1.500,00 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional (CREA). 

Classificação e levantamento de 
Solo; método para analise do solo; 
determinação de adubação e 
colagem mecânica dos motores e 
maquinas agrícolas, princípios 
básicos de mecânica aplicada às 
maquinas agrícolas, tópicos 
hidrologia e hidráulica agrícola. 

40 h/ semanais 

 

01 1.500,00 

ENGENHEIRO CIVIL 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional com graduação 
especifica em curso de Engenharia 
Civil devidamente inscrito em seu 
conselho.. 

Projeto e execução de obras civis; 
locação de obras; sondagens; 
instalações provisórias; canteiro de 
obras; depósito e armazenamento de 
materiais, escavações; escoramento; 
elemento estrutural; concreto; 
argamassas; formas; armação; 
alvenarias; esquadrias; 
revestimentos; coberturas, pisos; 
materiais de construção civil e 
outras necessárias ao melhor 
desempenho de sua função. 

40 h/ semanais 

 

01 1.500,00 



ARQUITETO 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional, com graduação 
especifica em curso de arquitetura 
devidamente inscrito em seu conselho. 

Programar Projetos – elementos 
gráficos necessários à execução de 
rua, edificação arquitetônico; 
estrutural, instalações elétricas; 
instalações hidrossanitários; 
edificação, legislação profissional do 
arquiteto – composição de preços e 
serviços de arquiteturas e serviços 
correlatos. 

40 h/ semanais 

 

01 1.500,00 

PSICÓLOGO 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional, com graduação 
especifica em curso de psicologia 
devidamente inscrito em seu conselho. 

Elaborar e aplicar métodos e 
técnicas de pesquisas das 
características psicológicas dos 
indivíduos e dos grupos, de 
orientação profissional, procedendo 
à aferição desses processos, para 
controle de sua validade; realizar 
estudos e aplicações práticas nos 
campos da educação institucional e 
da clinica psicológica; outras 
atividades inerentes ao cargo.  

40 h/ semanais 

 

01 2.000,00 

ASSISTENTE SOCIAL 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional (CRESS). 
 

Elaboração de Projetos métodos e 
técnicas qualitativas, projetos de 
intervenção na área social; 
planejamento estratégico, planos, 
programas projetos, atividades de 
trabalho; avaliação de programas e 
políticas sociais, trabalho social em 
situação de rua; questão cultural, 
social e psicológica no caso de uso 
de álcool, tabaco e outras drogas; 
estatuto da criança e do adolescente 
(ECA) e outras atividades inerentes 
ao cargo. 

40 h/ semanais 

 

01 2.000,00 

ENGENHEIRO FLORESTAL 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional, com graduação 
especifica em curso de engenharia 
florestal devidamente inscrito em seu 
conselho. 

Biodiversidade e áreas protegidas, 
manejo florestal, inventário florestal, 
silvicultura e arborização urbana, 
conservação do solo e recuperação 
de áreas degradadas, fitossanidade 
florestal. Sistemas de solo – planta, 
atmosfera projetos ambientais e 
analises de impactos ambientais, etc. 

40 h/ semanais 

 

01 1.500,00 

SOCIÓLOGO 
Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 

Atuar no planejamento, elaboração, 
orientação de programas e projetos; 
analisar estudos, trabalhos, 

40 h/ semanais 
 

01 1.500,00 



exercício profissional, com graduação 
especifica em curso de ciências sociais 
devidamente inscrito em seu conselho. 

pesquisas, planos, programas e 
projetos atinentes à realidade social. 
Desenvolver no educando a 
capacidade critica e sua autonomia 
intelectual; Identificar as diversas 
formas de desigualdades sociais; 
Desenvolver no educando a 
capacidade critica e sua autonomia 
intelectual e outras atividades 
inerentes ao cargo. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 1º A 4º SÉRIE 

 
Nível universitário com licenciatura 
plena em Pedagogia. 

As atividades ligadas ao magistério 
em estabelecimentos oficiais de 
ensino, ao nível do Ensino Básico 
para Licenciatura Plena, tais como: 
ministrar ensino, assim como 
planejar, executar e acompanhar as 
atividades do educando e outras 
atividades correlatas. 

25 h/ semanais 

Zona Rural 
Região I 

CAFÉ 
TORRADO 

07 350,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 1º A 4º SÉRIE 

 
 
Nível universitário com licenciatura 
plena em Pedagogia. 

As atividades ligadas ao magistério 
em estabelecimentos oficiais de 
ensino, ao nível do Ensino Básico 
para Licenciatura Plena, tais como: 
ministrar ensino, assim como 
planejar, executar e acompanhar as 
atividades do educando e outras 
atividades correlatas. 

25 h/ semanais 

Zona Rural 
Região II e III 
JURUTI MIRI 

 e  
UXITUBA 

14 350,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 1º A 4º SÉRIE 

 
Nível universitário com licenciatura 
plena em Pedagogia. 

As atividades ligadas ao magistério 
em estabelecimentos oficiais de 
ensino, ao nível do Ensino Básico 
para Licenciatura Plena, tais como: 
ministrar ensino, assim como 
planejar, executar e acompanhar as 
atividades do educando e outras 
atividades correlatas. 

25 h/ semanais 

Zona Rural 
Região IV e V 

JURUTI 
VELHO 

24 350,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 1º A 4º SÉRIE 

 
Nível universitário com licenciatura 
plena em Pedagogia. 

As atividades ligadas ao magistério 
em estabelecimentos oficiais de 
ensino, ao nível do Ensino Básico 
para Licenciatura Plena, tais como: 
ministrar ensino, assim como 
planejar, executar e acompanhar as 
atividades do educando e outras 
atividades correlatas. 

25 h/ semanais 

Zona Rural 
Região VI 

SANTA RITA 

02 350,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 1º A 4º SÉRIE 

 
Nível universitário com licenciatura 

As atividades ligadas ao magistério 
em estabelecimentos oficiais de 

25 h/ semanais Zona Rural 
Região VII, 

22 350,00 



plena em Pedagogia. ensino, ao nível do Ensino Básico 
para Licenciatura Plena, tais como: 
ministrar ensino, assim como 
planejar, executar e acompanhar as 
atividades do educando e outras 
atividades correlatas. 

VIII e IX 
CURUMUCUR

I 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 1º A 4º SÉRIE 

 
Nível universitário com licenciatura 
plena em Pedagogia. 

As atividades ligadas ao magistério 
em estabelecimentos oficiais de 
ensino, ao nível do Ensino Básico 
para Licenciatura Plena, tais como: 
ministrar ensino, assim como 
planejar, executar e acompanhar as 
atividades do educando e outras 
atividades correlatas. 

25 h/ semanais 

Zona Rural 
Região X 

CASTANHAL 

15 350,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 1º A 4º SÉRIE 

 
Nível universitário com licenciatura 
plena em Pedagogia. 

As atividades ligadas ao magistério 
em estabelecimentos oficiais de 
ensino, ao nível do Ensino Básico 
para Licenciatura Plena, tais como: 
ministrar ensino, assim como 
planejar, executar e acompanhar as 
atividades do educando e outras 
atividades correlatas. 

25 h/ semanais 

Zona Rural 
Região XI e XII 

VILA DE 
TABATINGA 

30 350,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 1º A 4º SÉRIE 

 
Nível universitário com licenciatura 
plena em Pedagogia. 

As atividades ligadas ao magistério 
em estabelecimentos oficiais de 
ensino, ao nível do Ensino Básico 
para Licenciatura Plena, tais como: 
ministrar ensino, assim como 
planejar, executar e acompanhar as 
atividades do educando e outras 
atividades correlatas. 

25 h/ semanais 

Zona Rural 
Região XiII 

 
ARUÃ 

03 350,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 1º A 4º SÉRIE 

 
Nível universitário com licenciatura 
plena em Pedagogia. 

As atividades ligadas ao magistério 
em estabelecimentos oficiais de 
ensino, ao nível do Ensino Básico 
para Licenciatura Plena, tais como: 
ministrar ensino, assim como 
planejar, executar e acompanhar as 
atividades do educando e outras 
atividades correlatas. 

25 h/ semanais 

Zona Rural 
Região XIV 

PARANÁ DE 
DONA ROSA 

03 350,00 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 1º A 4º SÉRIE 

 
Nível universitário com licenciatura 
plena em Pedagogia. 

As atividades ligadas ao magistério 
em estabelecimentos oficiais de 
ensino, ao nível do Ensino Básico 
para Licenciatura Plena, tais como: 
ministrar ensino, assim como 
planejar, executar e acompanhar as 

25 h/ semanais 

 
Zona Urbana 

Região XV 
JURUTI NOVO 

80 350,00 



atividades do educando e outras 
atividades correlatas. 
 

PROFESSOR 5º A 8º SÉRIE 
Professor de Educação Física  
Professor de Português 
Professor de Matemática 
Professor de Inglês  
Professor de Ensino Religioso 
Professor de Artes  
Professor de Geografia 
Professor de Historia 

 
Nível universitário com licenciatura 
plena, com habilitação específica para 
a docência. Exigindo-se para o 
Professor de Educação Física registro 
no órgão fiscalizador do exercício 
profissional (CREF) 

As atividades ligadas ao magistério 
em estabelecimentos oficiais de 
ensino, ao nível do Ensino Básico 
para Licenciatura Plena, tais como: 
ministrar ensino, assim como 
planejar, executar e acompanhar as 
atividades do educando e outras 
atividades correlatas. 

25 h/ semanais 
25 h/ semanais 
25 h/ semanais 
25 h/ semanais 
25 h/ semanais 
25 h/ semanais 
25 h/ semanais 
25 h/ semanais 

 
 
 

Zona Urbana 
Região XV 

JURUTI  
NOVO 

02 
02 
02 
02 
01 
01 
01 
01 

350,00 
350,00 
350,00 
350,00 
350,00 
350,00 
350,00 
350,00 

NUTRICIONISTA 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional, com graduação 
especifica em curso de nutricionista 
devidamente inscrito em seu conselho. 

Prestar atendimento e 
acompanhamento nutricional a 
pacientes de ambulatório em 
processo de reabilitação, estabelecer 
diagnostico e condutas relacionadas 
a patologia, faixa etária, situação 
alimentar, planejar formular e 
calcular composição de dietas 
normais, especiais e de formulas 
para alimentação infantil, 
acompanhar a evolução do paciente, 
orientar e supervisionar a 
distribuição da alimentação aos 
pacientes e acompanhantes 
(desjejum, almoço, merenda), 
orientar os pacientes e/ou familiares, 
na alta, quanto aos cuidados 
nutricionais necessários, realizar 
pesquisa cientifica na área de 
nutrição, locomover-se nas diversas 
áreas da Divisão de Medicina de 
Reabilitação e da Seção de Nutrição 
e Dietética para prestar assistência 
nutricional a pacientes; preparar o 
cardápio a ser utilizado nas escolas 
referente ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, Acompanhar 
utilização do cardápio nas escolas, 
orientar as merendeiras quanto a 
forma de utilização, armazenagem e 
cuidados de higiene com os 
alimentos, acompanhar a realização 
de teste de aceitabilidade quando 

40 h/ semanais 

 

01 1.500,00 



houver a introdução de alimento 
novo no cardápio. 

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO  

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com experiência 
comprovada na Administração 
Pública. 

Assessoramento aos órgãos e 
entidades do Poder Executivo; 
avaliação dos resultados, quanto à 
gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades 
do Poder Executivo; Investigação 
das operações contábeis e 
financeiras realizadas; elaboração de 
relatórios parciais e globais da 
auditagem realizada; supervisão e 
coordenação de equipes de inspeção 
e controle interno e outras atividades 
inerentes ao cargo. 

40 horas semanais 

 

01 1.500,00 

CIRURGIÃO DENTISTA 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional (CRO). 

Exames e procedimentos técnicos 
em pacientes com afecção bucais, 
organização de campanhas 
preservativas em saúde bucal, 
treinamento de auxiliares, exames de 
boca rotineiro em escolas, 
planejamento e avaliação das 
atividades especificas. 

40 horas semanais 

 

02 3.000,00 

ENFERMEIRO 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional (COREN). 

Consulta de enfermagem a crianças 
e gestantes e grupos de riscos, 
supervisão de atividades de 
enfermagem, auxilio a cirurgias; 
triagem de pacientes pra 
atendimento médico, realização de 
parto primeiros socorros a pacientes; 
curativos a grandes queimadas; 
supervisão de salas de parto; de 
cirurgias; treinamento e reciclagens 
de auxiliares, planejamento das 
ações de enfermagem. 

40 horas semanais 

 

05 2.500,00 

FARMACÊUTICO BIOQUIMICO 
 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional com inscrição no 
(CRF). 

Realização de exames laboratoriais, 
manipulação de matéria prima para a 
fabricação de medicamentos, 
supervisão de atividades de 
auxiliares e técnicos, planejamentos 
e atividades de laboratórios. 

40 horas semanais 

 
 

01 
 
 

 
2.500,00 

 
 

MÉDICO CLICICO GERAL 
Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 

Atendimento médico de clinico 
geral, a pacientes de demandas 
espontâneas, atendimento médico 

30 horas semanais 
 

01 6.000,00 



exercício profissional com devida 
comprovação de residência e/ ou 
especialização especifica reconhecida 
pelo Conselho Regional e/ou Federal 
de medicina, nas diferentes 
especializações Médicas com inscrição 
no (CRM). 

especial a paciente de controle, 
emergência, participação em 
treinamentos pessoal de saúde, 
exames médicos sanitário, 
planejamento técnico das atividades 
médicas. 

MÉDICO PEDIATRA  

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional com devida 
comprovação de residência e/ ou 
espacialização especifica reconhecida 
pelo Co0nselho Regional e/ou Federal 
de medicina, nas diferentes 
especializações Médicas com inscrição 
no (CRM). 

Atendimento médico e pediatria. 

30 horas semanais 

 

01 6.000,00 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional com devida 
comprovação de residência e/ ou 
espacialização especifica reconhecida 
pelo Conselho Regional e/ou Federal 
de medicina, nas diferentes 
especializações Médicas com inscrição 
no (CRM). 
 

Atendimento médico a paciente de 
demandas espontâneas, atendimento 
de emergência cirúrgica em geral, 
atendimento especial a paciente de 
controle; planejamento e avaliação 
do bloco cirúrgico; participação e 
treinamento de pessoal auxiliar. 
 
 

30 horas semanais 

 

01 6.000,00 

MÉDICO GINECOLOGISTA-
OBSTETRA 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional com devida 
comprovação de residência e/ ou 
espacialização especifica reconhecida 
pelo Conselho Regional e/ou Federal 
de medicina, nas diferentes 
especializações Médicas com inscrição 
no (CRM). 

Atendimento médico ginecológico e 
Obstétrica. 

30 horas semanais 

 

01 6.000,00 

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional com devida 
comprovação de residência e/ ou 
espacialização especifica reconhecida 

Atendimento, avaliação e anestesia. 

30 horas semanais 

 

01 6.000,00 



pelo Conselho Regional e/ou Federal 
de medicina, nas diferentes 
especializações Médicas com inscrição 
no (CRM). 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional com devida 
comprovação de residência e/ ou 
espacialização especifica reconhecida 
pelo Co0nselho Regional e/ou Federal 
de medicina, nas diferentes 
especializações Médicas, graduação 
especifica em curso de medicina 
veterinária, devidamente inscrita no 
seu conselho (CRMV). 
 

Fiscalização de matadouro, apoio 
sanitário ao gado de corte, apoio a 
Vigilância Sanitária de açougueiros 
e pescado, planejamento de 
atividade de vigilância. 

40 horas semanais 

 

01 1.500,00 

FISIOTERAPEUTA 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional,  graduação 
especifica em curso de fisioterapia, 
devidamente inscrito no seu conselho 
(CRF). 

Atendimento médico e Fisioterapia. 

30 horas semanais 

 

01 2.500,00 

TERAPEUTA OCUPACIONAL  

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional,  graduação 
especifica em curso de terapia 
ocupacional, devidamente inscrito no 
seu conselho (CRTO). 

Atendimento médico e Terapia 
Ocupacional. 
 

40 horas semanais 

 

01 2.500,00 

JORNALISTA 

Portador de certificado de conclusão 
de ensino superior com respectivo 
registro no órgão fiscalizador do 
exercício profissional,  graduação 
especifica em curso de jornalista, 
devidamente inscrito no seu conselho. 

Redação, condensação, titulação, 
interpretação, correção ou 
coordenação de matéria a ser 
divulgada, contenha ou não 
comentário; entrevista, inquérito ou 
reportagem, escrita ou falada; 
Planejamento, organização, direção 
e eventual execução de serviços 
técnicos de jornalismo e outras 
atividades inerentes ao cargo. 

40 horas semanais 

 

01 1.500,00 

 
 

GRUPO II –  NÍVEL MÉDIO - NM      



CARGO 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL ATRIBUIÇÕES CARGA 

HORÁRIA 
REGIÃO 

VAGAS VENCIMENTO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Curso ensino médio completo, 
conhecimento em informática. 

Participar de tarefas executivas nas 
áreas como: Administrativa, pessoal, 
material, finanças e outras, proceder 
consultas e terminais de vídeo ou 
computador, digitar e conferir 
documentos, arquivar, registrar 
tramitação de papeis, controlar 
estoque, receber material de 
fornecedores, elaborar relatórios, e 
outras atividades inerentes ao cargo. 

40 h/semanais  

60 420,00 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA  

 
Curso ensino médio completo, 
conhecimento em informática reconhecido 
pelo MEC. 

Organização e funcionamento do 
Computador. Algoritmos e Lógica 
de Programação. Linguagem de 
Programação C. Ferramentas de 
Produção: a) Editores de Texto; b) 
Planilhas Eletrônicas; c) 
Apresentação Multimídia; d) 
Editoração gráfica de Imagens e 
Texto. Estruturação Básica de uma 
Rede de Computadores. 
Organização e Funcionamento de 
uma internet e desenvolvimento e 
Publicação de Websites. 

 
40 h/semanais 

 

04 700,00 

AUXILIAR CONTÁBIL  

Curso ensino médio completo,  respectiva 
qualificação profissional no mínimo um 
ano de experiência comprovada e 
conhecimento em informática. 

Participar de tarefas executivas nas 
diversas áreas como: Administrativa, 
pessoal, material, finanças e outras, 
bem como prestar apoio nos serviços 
técnicos, efetuando cálculos, 
levantamento de balanço, 
regularização de impostos, 
conferencias, registros e atualizações 
de dados, elaborando demonstrativos 
serviços de manutenção e 
consultoria em geral. 

 
 

40 h/semanais 

 

04 600,00 

TÉCNICO AGRICOLA 

Curso ensino médio completo, com 
respectivo registro no órgão fiscalizador 
do exercício profissional, Curso Técnico 
Agrícola,  devidamente reconhecido. 

Participar de tarefas executivas nas 
diversas áreas como: Agropecuária, 
administrativa, pessoal, material e 
outras, bem como prestar apoio nos 
serviços técnicos, elaborar Projetos 
Agropecuários, Assistência Técnica 
e Extensão Rural de Paisagem e 
Jardinagens, operar aparelhos de fax 

 
 
 

 40 h/semanais 

 

04 700,00 



e computadores. 

FISCAL MUNICIPAL  

Curso ensino médio completo, 
conhecimento em informática, auxiliar na 
fiscalização das condições sanitárias dos 
estabelecimentos comerciais, industriais e 
outros que trabalham na área de 
Alimentação e Saúde, verificar as 
condições de Higiene e Saneamento das 
comunidades. 

Serviço de apoio e fiscalização nas 
construções e execução de obras 
civis; sondagens; instalações 
provisórias; canteiro de obras; 
depósito e armazenamento de 
materiais, escavações; preparar 
documentos para digitação e 
impressão, bem como executa-los,  

 
 
 
 

40 h/ semanais 

 

07 500,00 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

Curso ensino médio completo, com 
Habilitação no Curso Técnico de 
Enfermagem e devidamente inscrito no 
Conselho Regional de Enfermagem     
(COREN). 

Preparo de sala de imunização; sala 
de parto; sala de cirurgia; realização 
de partos; esterilização central; 
preparo de mapas de dietas senso 
hospital; preparo de paciente 
cirúrgico; sala de preparação de 
bebês. 

 
 

40 h/ semanais 

 

05 700,00 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL  

Curso ensino médio completo, com 
Habilitação no Curso Técnico de Higiene 
Dental devidamente inscrito no Conselho 
Regional de Odontologia (CRO). 
 

Supervisão em higiene dental em 
escolas, aplicação de bochecho 
fluorado, educação em saúde bucal, 
realizada de campanhas educativas. 

 
 

40 h/ semanais   

 

02 700,00 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

Curso ensino médio completo, com 
Habilitação no Curso Técnico de 
Laboratório devidamente inscrito no seu 
Conselho. 
 

Preparação de paciente e materiais 
para exames, realização de exames 
rotineiros sob supervisão, registro de 
resultados, auxilio na execução de 
exames de maior complexidade. 

 
 

40 h/ semanais 
 
 

 

 
04 

 
700,00 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Curso ensino médio completo, com 
Habilitação no Curso Técnico em 
radiologia devidamente inscrito no seu 
Conselho. 

Capacidade para realizar os exames 
radiológicos. 

 
 

40 h/ semanais 

 

01 700,00 

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO  

Curso ensino médio completo, com 
Habilitação no Curso de Intrumentação 
Cirúrgica devidamente inscrito no 
Conselho Regional de Enfermagem 
(COREN). 
 

Auxílio técnico no sentido de 
instrumentar o médico cirurgião no 
ato cirúrgico dentro de um centro 
cirúrgico, bem como cuidar e 
inspecionar o material (instrumento 
cirúrgico) quanto à esterilização e 
preparo para cirurgias.  

 
 

40 h/ semanais 

 

01 900,00 

PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
(EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º A 4º 

SÉRIE ) 

 
Portador de certificado de conclusão do 
ensino médio na área do Magistério. 

Atividades ligadas ao Magistério em 
estabelecimentos oficiais de ensino: 
do pré-escolar a 4ª série do ensino 
básico com estudos adicionais tais 
como: ministrar o ensino pré-escolar 
até a 4ª série do ensino fundamental; 

25 h/ semanais 

 
Zona Rural 

Região I 
CAFÉ 

TORRADO 

04 350,00 



planejar, executar, acompanhar e 
avaliar as atividades desenvolvidas 
pelos educandos; e outras atividades 
correlatas ao cargo. 

PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
(EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º A 4º 

SÉRIE ) 

 
 
Portador de certificado de conclusão do 
ensino médio na área do Magistério. 

Atividades ligadas ao Magistério em 
estabelecimentos oficiais de ensino: 
do pré-escolar a 4ª série do ensino 
básico com estudos adicionais tais 
como: ministrar o ensino pré-escolar 
até a 4ª série do ensino fundamental; 
planejar, executar, acompanhar e 
avaliar as atividades desenvolvidas 
pelos educandos; e outras atividades 
correlatas ao cargo. 

25 h/ semanais 

 
Zona Rural 

Região II e III 
JURUTI MIRI 

 e  
UXITUBA 

13 350,00 

PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 

(EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º A 4º 
SÉRIE) 

 
 
Portador de certificado de conclusão do 
ensino médio na área do Magistério. 

Atividades ligadas ao Magistério em 
estabelecimentos oficiais de ensino: 
do pré-escolar a 4ª série do ensino 
básico com estudos adicionais tais 
como: ministrar o ensino pré-escolar 
até a 4ª série do ensino fundamental; 
planejar, executar, acompanhar e 
avaliar as atividades desenvolvidas 
pelos educandos; e outras atividades 
correlatas ao cargo. 

25 h/ semanais 

 
 

Zona Rural 
Região IV e V 

JURUTI 
VELHO 

24 350,00 

PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
(EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º A 4º 

SÉRIE) 

 
 
Portador de certificado de conclusão do 
ensino médio na área do Magistério. 

Atividades ligadas ao Magistério em 
estabelecimentos oficiais de ensino: 
do pré-escolar a 4ª série do ensino 
básico com estudos adicionais tais 
como: ministrar o ensino pré-escolar 
até a 4ª série do ensino fundamental; 
planejar, executar, acompanhar e 
avaliar as atividades desenvolvidas 
pelos educandos; e outras atividades 
correlatas ao cargo. 

25 h/ semanais 

 
 

Zona Rural 
Região VI 

SANTA RITA 
08 350,00 

PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
(EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º A 4º 

SÉRIE ) 

 
 
Portador de certificado de conclusão do 
ensino médio na área do Magistério. 

Atividades ligadas ao Magistério em 
estabelecimentos oficiais de ensino: 
do pré-escolar a 4ª série do ensino 
básico com estudos adicionais tais 
como: ministrar o ensino pré-escolar 
até a 4ª série do ensino fundamental; 
planejar, executar, acompanhar e 
avaliar as atividades desenvolvidas 
pelos educandos; e outras atividades 
correlatas ao cargo. 

25 h/ semanais 

 
 

Zona Rural 
Região VII, 
VIII e IX 

CURUMUCU
RI 

23 350,00 



PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
(EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º A 4º 

SÉRIE ) 

 
 
Portador de certificado de conclusão do 
ensino médio na área do Magistério. 

Atividades ligadas ao Magistério em 
estabelecimentos oficiais de ensino: 
do pré-escolar a 4ª série do ensino 
básico com estudos adicionais tais 
como: ministrar o ensino pré-escolar 
até a 4ª série do ensino fundamental; 
planejar, executar, acompanhar e 
avaliar as atividades desenvolvidas 
pelos educandos; e outras atividades 
correlatas ao cargo. 

25 h/ semanais 

 
 

Zona Rural 
Região X 

CASTANHAL 
05 350,00 

PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
(EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º A 4º 

SÉRIE ) 

 
 
Portador de certificado de conclusão do 
ensino médio na área do Magistério. 

Atividades ligadas ao Magistério em 
estabelecimentos oficiais de ensino: 
do pré-escolar a 4ª série do ensino 
básico com estudos adicionais tais 
como: ministrar o ensino pré-escolar 
até a 4ª série do ensino fundamental; 
planejar, executar, acompanhar e 
avaliar as atividades desenvolvidas 
pelos educandos; e outras atividades 
correlatas ao cargo. 

25 h/ semanais 

 
 

Zona Rural 
Região XI e 

XII 
VILA DE 

TABATINGA 

15 350,00 

PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
(EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º A 4º 

SÉRIE ) 

 
 
Portador de certificado de conclusão do 
ensino médio na área do Magistério. 

Atividades ligadas ao Magistério em 
estabelecimentos oficiais de ensino: 
do pré-escolar a 4ª série do ensino 
básico com estudos adicionais tais 
como: ministrar o ensino pré-escolar 
até a 4ª série do ensino fundamental; 
planejar, executar, acompanhar e 
avaliar as atividades desenvolvidas 
pelos educandos; e outras atividades 
correlatas ao cargo. 

25 h/ semanais 

 
 

Zona Rural 
Região XiII 

ARUÃ 
08 350,00 

PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
(EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º A 4º 

SÉRIE ) 

 
 
Portador de certificado de conclusão do 
ensino médio na área do Magistério. 

Atividades ligadas ao Magistério em 
estabelecimentos oficiais de ensino: 
do pré-escolar a 4ª série do ensino 
básico com estudos adicionais tais 
como: ministrar o ensino pré-escolar 
até a 4ª série do ensino fundamental; 
planejar, executar, acompanhar e 
avaliar as atividades desenvolvidas 
pelos educandos; e outras atividades 
correlatas ao cargo. 

25 h/ semanais 

 
Zona Rural 
Região XIV 

PARANÁ DE 
DONA ROSA 

10 350,00 



PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 
(EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º A 4º 

SÉRIE ) 

 
 
Portador de certificado de conclusão do 
ensino médio na área do Magistério. 

Atividades ligadas ao Magistério em 
estabelecimentos oficiais de ensino: 
do pré-escolar a 4ª série do ensino 
básico com estudos adicionais tais 
como: ministrar o ensino pré-escolar 
até a 4ª série do ensino fundamental; 
planejar, executar, acompanhar e 
avaliar as atividades desenvolvidas 
pelos educandos; e outras atividades 
correlatas ao cargo. 

25 h/ semanais 

 
 

Zona Urbana 
Região XV 

JURUTI 
NOVO 

40 350,00 

 
 
 
 

GRUPO III –  NÍVEL 
FUNDAMENTRAL   

NF   
  

CARGO 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL ATRIBUIÇÕES CARGA 

HORÁRIA 
VAGAS VENCIMENTO 

ELETRICISTA 
 

Portador de certificado de conclusão do 
ensino fundamental completo, respectiva 
qualificação profissional no mínimo um 
ano de experiência comprovada. 

Interpretar esquemas e desenhos, 
Executar qualquer tipo de ligação, 
teste de circuitos, troca de 
componentes em painéis de 
comando, reparo em sistemas de 
automatização, detectar defeitos, 
instalar caixa de energia, aparelhos 
auxiliares como relês, etc.; Outras 
tarefas correlatas. 

40 horas semanais 01 500,00 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

Portador de certificado de conclusão do 
ensino fundamental completo e curso 
especifico de Auxiliar de Enfermagem. 

Exercer atividades envolvendo 
serviços auxiliares de enfermagem 
sob supervisão; observar, reconhecer 
e descrever sinais e sintomas; 
Executar ações de tratamento 
simples; prestar cuidados de higiene 
e conforto aos pacientes; participar 
da equipe de saúde. 

40 horas semanais 22 400,00 

AGENTE DE VIGILANCIA 
SANITÁRIA 

Portador de certificado de conclusão do 
ensino fundamental completo. 

Serviços de inspeção em Açougue, 
Comércio, Matadouro, Mercado 
Municipal, Cemitério, Hospital, 
Farmácia e serviços correlatos. 

40 horas semanais 03 350,00 

AGENTE DE ENDEMIAS 

Portador de certificado de conclusão do 
ensino fundamental completo e curso 
especifico de Agente de Endemias. 

Agente de Endemias, orienta, 
fiscaliza, controla, faz busca nos 
possíveis focos de doenças e 
epidemias. 

40 horas semanais 10 350,00 



AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA 
Portador de certificado de conclusão do 
ensino fundamental completo. 

Responsável pela imunização, 
campanha de vacinação e serviço de 
apoio. 

40 horas semanais 02 350,00 

AUXILIAR DE FISIOTERAPIA  

Portador de certificado de conclusão do 
ensino fundamental completo e curso 
especifico de Auxiliar de Fisioterapia. 

Auxiliar no tratamentos 
fisioterapeuticos bem como, 
administrar terapias sob supervisão, 
cuidar e supervisionar materiais 
usados nos procedimentos.  

30 horas semanais 01 350,00 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
Portador de certificado de conclusão do 
ensino fundamental completo e curso 
especifico de Auxiliar de Laboratório. 

Realizar análise de exames e 
serviços correlatos. 40 horas semanais 02 350,00 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO  

Portador de certificado de conclusão do 
ensino fundamental completo e curso 
especifico de Consultório Dentário. 

Serviço de Atendimento Consultório 
Dentário. 40 horas semanais 02 350,00 

OPERADOR DE RX  
Portador de certificado de conclusão do 
ensino fundamental completo e curso 
especifico de Operador de RX. 

Operador de RX. 
40 horas semanais 01 350,00 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPO IV –  NÍVEL 
ALFABETIZADO   

NA   
  

CARGO HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  CARGA 
HORÁRIA 

VAGAS VENCIMENTO 

MOTORISTA MARÍTIMO 

Alfabetizado, Curso de Formação de 
Aquaviários Especial – CFAQ-E, noções 
básicas em marinharia, Primeiros 
Socorros, Combate a Incêndio, 
sobrevivência do Naufrago, Estabilidade, 
Prevenção a Poluição no Meio Aquático 
e Operações com Motores. 

Habilitação em condução de barcos-
motores, lanchas, voadeiras, etc. 
com conhecimento em manutenção e 
conservação de motores de centro ou 
popa, controle de passageiros e 
materiais, conhecimentos da 
hidrografia e navegação, regional 
sinalização, apontamento e 
translado. 

40 horas semanais 03 350,00 

MARINHEIRO DE CONVÉS 

Alfabetizado, Curso de Formação de 
Aquaviários Especial – CFAQ-E, noções 
básicas em marinharia, Convés, 
Primeiros Socorros, Combate a Incêndio, 
sobrevivência do Naufrago, Estabilidade, 
Prevenção a Poluição no Meio Aquático 

Habilitação em condução de barcos-
motores, lanchas, voadeiras, etc. 
com conhecimento em manutenção e 
conservação de motores de centro ou 
popa, controle de passageiros e 
materiais, conhecimentos da 

40 horas semanais 05 350,00 



e Operações com Motores. hidrografia e navegação, regional 
sinalização, apontamento e 
translado. 

MARINHEIRO DE MÁQUINA  

Alfabetizado, Curso de Formação de 
Marinheiro de Máquina – CFMM, 
noções básicas em, Maquina, marinharia, 
Convés, Primeiros Socorros, Combate a 
Incêndio, sobrevivência do Naufrago, 
Estabilidade, Prevenção a Poluição no 
Meio Aquático e Operações com 
Motores. 

Habilitação em condução de barcos-
motores, lanchas, voadeiras, etc. 
com conhecimento em manutenção e 
conservação de motores de centro ou 
popa, controle de passageiros e 
materiais, conhecimentos da 
hidrografia e navegação, regional 
sinalização, apontamento e 
translado. 

40 horas semanais 05 350,00 

MOTORISTA DE VEICULO LEVE  

Alfabetizado, carteira de habilitação 
nacional – Categoria C, curso de 
treinamento para condutores de veículos 
rodoviários, reconhecido pelo DETRAN. 

Dirigir veículo em geral compatível 
com a habilitação para carros 
pequenos e médios da frota oficial 
ou particular de interesse da 
Administração, executar pequenos 
reparos de emergência, adotar 
medidas de manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos, como troca 
de óleo, revisão ou mesmo indicar 
os trabalhos mecânicos a serem 
executados para Prefeitura a perfeita 
utilização dos veículos. 

40 horas semanais 07 350,00 

MOTORISTA DE VEICULO 
PESADO  

Alfabetizado, carteira de habilitação 
nacional – Categoria D, curso de 
treinamento para condutores de veículos 
rodoviários, reconhecido pelo DETRAN. 

Dirigir veículo em geral compatível 
com a habilitação para carros 
pequenos, médios e grandes da frota 
oficial ou particular de interesse da 
Administração, executar pequenos 
reparos de emergência, adotar 
medidas de manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos, como troca 
de óleo, revisão ou mesmo indicar 
os trabalhos mecânicos a serem 
executados para Prefeitura a perfeita 
utilização dos veículos. 

40 horas semanais 05 400,00 

MECÂNICO ESPECIALIZADO  

Alfabetizado, Curso em Mecânica 
Especializado, com Habilitação no Curso 
Técnico de Mecânico Especializado, 
devidamente reconhecido. 

Zelar pela conservação e limpeza 
dos veículos, manutenção de 
automóveis, lubrificar, engraxar, 
polir, montar, desmontar, trocar 
óleo, pneus, consertar, regular, 
alinhar, balancear, retificar peças de 
Mecânica Pesada, revisionar e leve, 
tornear e avaliar o controle de 

40 horas 
Semanais 

02 1.200,00 



qualidade dos serviços de 
manutenção. 

OPERADOR DE MAQUINA 
PESADA  

Alfabetizado, Curso de Operador em 
Máquina Pesada, com Habilitação no 
Curso Técnico de Operador em maquina 
pesada devidamente reconhecido. 

Zelar pela conservação e limpeza 
dos veículos, manutenção de 
automóveis, lubrificar, engraxar, 
polir, montar, desmontar, trocar 
óleo, pneus, consertar,regular, 
alinhar, balancear, retificar peças de 
mecânica Leve, Máquina pesada e 
de Auto, Operar de Pá Mecânica, 
Operar de Rolo Compactador, Retro 
Escavadeira, e serviços correlatos. 

40 horas semanais 06 600,00 

AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS  

Alfabetizado  Executar serviços de limpeza e 
conservação de ruas, cemitérios, 
mercados, feiras e demais 
logradouros públicos. 

40 horas semanais 60 350,00 

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

Alfabetizado Promover campanha de apoio ao 
meio ambiente, experiência de 
trabalho no meio rural e 
notadamente na área da pesca, Lei 
da Pesca, acordo do defeso, turismo, 
conservação dos patrimônios 
culturais e etc. 
 

40 horas semanais 08 350,00 

GUARDA MUNICIPAL  

Alfabetizado  Promover a vigilância dos imóveis e 
próprios públicos, veículos terrestres 
ou marítimos, máquinas e similares, 
logradouros, cemitérios, hospitais, 
sistemas e abastecimento (água e 
luz), vigilância e proteção de 
canteiros de obra, promover a 
segurança de bens e pessoas em 
recintos públicos ou particulares, por 
determinação do superior 
hierárquico, informar as autoridades 
Civis e Militares quando necessário. 

40 horas semanais 40 350,00 

 
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS  
( ZONA RURAL ) 

 

Alfabetizado Executar serviços de limpeza e 
higiene nas instalações dos prédios 
da municipalidade; serviços de copa, 
cozinha, e serviços gerais. 

 

40 horas semanais 80 350,00 

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS  
( ZONA URBANA ) 

Alfabetizado 
 

Executar serviços de limpeza e 
higiene nas instalações dos prédios 

40 horas semanais 20 350,00 



 da municipalidade; serviços de copa, 
cozinha, e serviços gerais. 

AGENTE AMBIENTAL 

Alfabetizado, curso específico para a 
função fornecido por órgão oficial. 

Promover campanha de apoio ao 
meio ambiente, experiência de 
trabalho no meio rural e 
notadamente na área da pesca, Lei 
da Pesca, acordo do defeso, turismo, 
conservação dos patrimônios 
culturais e etc. 

 
 
40 h/semanais 

06 350,00 

 


