
   
 

 ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA 

 

EDITAL Nº 001/2020, 25 DE JANEIRO DE 2020. 

(RETIFICAÇÃO 001/2020) 

 

A Comissão do Concurso Público, instituída nos termos da PORTARIA Nº 86/2019 de 02 de 

setembro de 2019, no uso de suas atribuições legais, torna público a Retificação do Edital nº 

001/2020: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

1- ACRESCENTAR Vagas no Cargo F109 de Motorista – Zona Urbana: 

 

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

04 - 12 16 

 

 

2 - INCLUIR no Edital 001/2020 os cargos relacionados abaixo: 

2.1. F109A - Motorista – Zona Rural (Vila Fortaleza) 

 

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 

 

2.2. F109B - Motorista – Zona Rural (Vila Dois Irmãos) 

 

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 

 

2.3. M201- Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

 

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

02 - 06 08 

 

 



   
 

2.4. M202 - Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural (Vila Fortaleza) 

 

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 

 

2.5. M203 - Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural (Vila Dois Irmãos) 

 

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 

 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 1.250,00 

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Ensino Médio Completo e Residência Mínima de 

2 (dois) Anos na Respectiva Zona de Inscrição. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: A utilização de 

instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; a promoção 

de ações de educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos 

de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros 

agravos à saúde; o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas 

para a área da saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento 

de situações de risco à família; e a participação em ações que fortaleçam os elos entre o 

setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. 

 

2.6. M217 - Técnico em Enfermagem - Zona Rural (Vila Novo Paraiso) 

 

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 

 

2.7. M218 - Técnico em Enfermagem - Zona Rural (Vila Nova) 

 

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 

 



   
 

2.8. M219 - Técnico em Enfermagem - Zona Rural (Vila Dois Irmãos) 

 

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 

 

2.9. M220 - Técnico em Enfermagem - Zona Rural (Vila Fortaleza) 

 

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 

 

 

  2.10. S302A - Enfermeiro (a) Zona Urbana – Especialização em Doenças Mentais 

 

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 

 

 

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais 

REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 2.500,00 

FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Superior Completo em Enfermagem + 

Especialização em Doenças Mentais e Registro Atualizado no Órgão de Classe. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Compete ao Enfermeiro 

cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos 

científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; Planejamento, 

coordenação, organização, direção e avaliação do serviço de enfermagem nos serviços de 

saúde mental e psiquiatria; Realizar Processo de Enfermagem por meio da consulta de 

enfermagem em saúde mental com o objetivo de viabilizar a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem; Prescrever cuidados de enfermagem voltados à saúde do 

indivíduo em sofrimento mental; Utilizar modelos teóricos para fundamentar e 

sistematizar as ações de cuidado de enfermagem em saúde mental, por meio do Processo 

de Enfermagem; Estabelecer relacionamento terapêutico no qual o enfermeiro cuida do 

usuário no atendimento de suas necessidades; Programar e gerenciar planos de cuidados 

para usuários com transtornos mentais leves ou severos e persistentes; Realizar práticas 

integrativas e complementares em saúde dentre as ações de cuidado, se detentor de 

formação especializada; Aplicar testes e escalas em Saúde Mental que não sejam 

privativas de outros profissionais. Outras atividades correlatas ao cargo. 

 

 



   
 

3. DISTRIBUIR o Cargo de Agente de Combate a Endemias em 03 Vagas: 

 

3.1. M204 - Agente de Combate a Endemias - Zona Rural (Vila Novo Paraiso)  

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 

 

3.2. M205 - Agente de Combate a Endemias - Zona Rural (Vila Dois Irmãos)  

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 

 

 3.3.M206 - Agente de Combate a Endemias - Zona Rural (Vila Fortaleza)  

Ampla 

Concorrência 
Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 

 

4. ALTERAR a REMUNERAÇÃO INICIAL dos Cargos abaixo: 

4.1. M213 Protético - R$ 1.250,00. 

4.2. M214 Técnico em Controle Interno - R$ 1.250,00. 

4.3. M215 Técnico em Informática - R$ 1.250,00. 

 

5. ALTERAR a Jornada de trabalho do cargo M222 Técnico em Radiologia PARA: 

5.1. JORNADA DE TRABALHO: 24 Horas Semanais 

 

6. ALTERAR a jornada de trabalho e remuneração inicial dos Cargos de Odontólogo M216 

A M220 PARA:  

6.1. JORNADA DE TRABALHO: 40 HORAS  

6.2. REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 2.500,00 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

7. INCLUIR no Edital 01/2020 os cargos relacionados abaixo: 

7.1. F129 - Auxiliar de Serviços Gerais 



   
 

 

Ampla Concorrência Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

05 01 15 21 

 

7.2. S338 - Psicólogo (A) 

 

Ampla Concorrência Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

8. EXCLUIR a Comprovação de Experiência mínima de 02 (dois) Anos do Cargo S341 

Contador: 

8.1. FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Nível Superior Completo em Ciências Contábeis + 

Registro Atualizado no Órgão Competente. 

 

9. INCLUIR o cargo relacionado abaixo: 

9.1. S341 – Arquiteto (A) 

 

Ampla Concorrência Candidato com 

Deficiência 
Cadastro de 

Reserva 
Total 

01 - 03 04 
 

9.2. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais  

9.3. REMUNERAÇÃO INICIAL: R$ 2.500,00 

9.4. FORMAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA: Superior Completo em Arquitetura e Registro no 

Órgão Competente. 

9.5. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO: Elaborar projeto 

arquitetônico de edificação ou de reforma de edificação; projeto arquitetônico de monumento; 

coordenação e compatibilização de projeto arquitetônico com projetos complementares; relatório 

técnico de arquitetura referente a memorial descritivo, caderno de especificações e de encargos 

e avaliação pós-ocupação; desempenho de cargo ou função técnica concernente à elaboração ou 

análise de projeto arquitetônico; projeto urbanístico para fins de regularização fundiária; projeto 

de parcelamento do solo mediante loteamento; projeto de sistema viário urbano; coordenação e 

compatibilização de projeto de urbanismo com projetos complementares; relatório técnico 

urbanístico referente a memorial descritivo e caderno de especificações e de encargos; 



   
 

desempenho de cargo ou função técnica concernente à elaboração ou análise de projeto 

urbanístico; projeto de arquitetura de interiores; coordenação e compatibilização de projeto de 

arquitetura de interiores com projetos complementares; relatório técnico de arquitetura de 

interiores referente a memorial descritivo, caderno de especificações e de encargos e avaliação 

pós ocupação; desempenho de cargo ou função técnica concernente à elaboração ou análise de 

projeto de arquitetura de interiores; projeto de arquitetura paisagística; projeto de recuperação 

paisagística; coordenação e compatibilização de projeto de arquitetura paisagística ou de 

recuperação paisagística com projetos complementares; cadastro do como construído (as built) 

de obra ou serviço técnico resultante de projeto de arquitetura paisagística; desempenho de cargo 

ou função técnica concernente a elaboração ou análise de projeto de arquitetura paisagística; 

projeto e execução de intervenção no patrimônio histórico cultural e artístico, arquitetônico, 

urbanístico, paisagístico, monumentos, práticas de projeto e soluções tecnológicas para 

reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de 

edificações, conjuntos e cidades; coordenação da compatibilização de projeto de preservação do 

patrimônio histórico cultural e artístico com projetos complementares; direção, condução, 

gerenciamento, supervisão e fiscalização de obra ou serviço técnico referente à preservação do 

patrimônio histórico cultural e artístico; inventário, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, 

laudo e parecer técnico, auditoria e arbitragem em obra ou serviço técnico referente à preservação 

do patrimônio histórico cultural e artístico; desempenho de cargo ou função técnica referente à 

preservação do patrimônio histórico cultural e artístico; coordenação de equipe multidisciplinar 

de planejamento concernente a plano ou traçado de cidade, plano diretor, plano de requalificação 

urbana, plano setorial urbano, plano de intervenção local, plano de habitação de interesse social, 

plano de regularização fundiária e de elaboração de estudo de impacto de vizinhança; projeto de 

arquitetura da iluminação do edifício e do espaço urbano; projeto de acessibilidade e ergonomia 

da edificação; projeto de acessibilidade e ergonomia do espaço urbano. 

10. O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações decorrentes desta retificação. 

11. Esta retificação entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

12. Permanecem inalterados os demais itens e subitens do Edital do Concurso Público nº 01/2020 

da Prefeitura Municipal São Geraldo do Araguaia - PA. 

 

 

 

São Geraldo do Araguaia - PA, 28 de janeiro de 2020.  

 

 

 

 

SILVEIRA COELHO DE SOUSA 

Presidente da comissão 


