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ANEXO I – DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR MUNICÍPIO 

 

* Pessoa com deficiência 

FUNÇÃO 
 

BELEM 
 

* PCD 
 

PARAGOMINAS 
 

MARABÁ 
 

SANTARÉM 
 

ALTAMIRA 
 

ITAITUBA 

ESCOLARIDADE - NIVEL SUPERIOR 
 
 
 
 
 

TECNICO EM 
GESTÃO DE 

MEIO 
AMBIENTE 

CIÊNCIAS SOCIAIS 
02       

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
04     01  

GEÓLOGO 
04       

GEÓGRAFO 
04       

ENGENHEIRO 
AMBIENTAL 

05    02  01 

ENGENHEIRO 
FLORESTAL 

15 01  01   01 

ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

  01 03 01   

ENGENHEIRO 
SANITARISTA 

02       

ENGENHEIRO CIVIL 
01       

ENGENHEIRO QUÍMICO 
01       

PEDAGOGO 01       

SERVIÇO SOCIAL 01       

METEREOLOGISTA 
 

01       

MÉDICO VETERINÁRIO 
 

01       

TECNICO EM 
GESTÃO 
PÚBLICA 

CONTADOR 05       

ECONOMISTA 01       

ADMINISTRADOR 03       

PSICOLOGO 01       

TÉCNICO EM 
GESTÃO DE 

INFORMÁTICA 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 
03       

REDES E SUPORTE 04       

ESCOLARIDADE – NIVEL MÉDIO 

 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

30 

 

02   01  01 

ASSISTENTE DE INFORMÁTICA 01       

ESCOLARIDADE – NIVEL FUNDAMENTAL 

MOTORISTA 
04      01 
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ANEXO III – ATRIBUIÇÕES 

 

NIVEL SUPERIOR (TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE)  

SERVIÇO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, 
coordenação, orientação, pesquisa e execução de projetos na área de 
Serviço Social, voltados para o meio ambiente, de forma compatível com 
suas atribuições profissionais.  

REQUISITOS: Escolaridade: curso de graduação de ensino superior em 
Serviço Social, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 
Habilitação profissional: registro no órgão de classe 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

Atividades de pesquisa vinculada ao estudo de todos os organismos vivos, 
tanto plantas como animais, examinando a estrutura e função dos mesmos, 
além dos vários aspectos de sua relação com cada um e com seu meio. 

REQUISITOS: Diploma de curso de graduação de nível superior em 

Ciências Biológicas, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 

CIÊNCIAS 
SOCIAIS 
 

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, 
coordenação, orientação, pesquisa e execução de projetos na área da 
Ciência Social, voltados para o meio ambiente, de forma compatível com 
suas atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Escolaridade: curso de graduação superior em Ciências 
Sociais expedidos por Instituição reconhecido pelo Ministério da 
Educação. 

PEDAGOGIA Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, 
coordenação, orientação, pesquisa e execução de projetos na área de 
Pedagogia, voltados para o meio ambiente, de forma compatível com 
suas atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Escolaridade: curso de graduação de ensino superior em 
Pedagogia, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

GEOGRAFIA 
 

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, 
coordenação, orientação, pesquisa e execução de projetos na área de 
Geografia, voltados para o meio ambiente, de forma compatível com 
suas atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Escolaridade: curso de graduação de ensino superior em 
Geografia, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 
Habilitação profissional: registro no órgão de classe. 

GEOLOGIA 
 

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, 
coordenação, orientação, pesquisa e execução de projetos na área de 
geologia, voltados para o meio ambiente, de forma compatível com suas 
atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Escolaridade: curso de graduação de ensino superior na 
área de Geologia, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 
Habilitação profissional: registro no órgão de classe. 

METEOROLOGIA 
 

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, 
coordenação, orientação, pesquisa e execução de projetos na área de 
Meteorologia, voltados para o meio ambiente, de forma compatível com 
suas atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Escolaridade: curso de graduação de ensino superior em 
Meteorologia, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 
Habilitação profissional: registro no órgão de classe. 

ENGENHEIRO 
AGRONOMO 
 

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, 
coordenação, orientação, pesquisa e execução de projetos na área de 
Agronomia, voltados para o meio ambiente, de forma compatível com 
suas atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Escolaridade: curso de graduação de ensino superior em 
Agronomia, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
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Ministério da Educação. 
Habilitação profissional: registro no órgão de classe. 

ENGENHARIA 
AMBIENTAL 
 

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, 
coordenação, orientação, pesquisa e execução de projetos na área de 
Engenharia Ambiental, voltados para o meio ambiente, de forma 
compatível com suas atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Escolaridade: curso de graduação de ensino superior em 
Engenharia Ambiental, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 
Habilitação profissional: registro no órgão de classe. 

ENGENHARIA 
QUÍMICA 
 

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, 
coordenação, orientação, pesquisa e execução de projetos na área de 
Engenharia Química, voltados para o meio ambiente, de forma 
compatível com suas atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Escolaridade: curso de graduação de ensino superior em 
Engenharia Química, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 
Habilitação profissional: registro no órgão de classe. 

ENGENHARIA 
FLORESTAL 
 

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, 
coordenação, orientação, pesquisa e execução de projetos na área de 
Engenharia Florestal, voltados para o meio ambiente, de forma 
compatível com suas atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Escolaridade: curso de graduação de ensino superior em 
Engenharia Florestal, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 
Habilitação profissional: registro no órgão de classe. 

ENGENHARIA 
SANITÁRIA 
 

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, 
coordenação, orientação, pesquisa e execução de projetos na área de 
Engenharia Sanitária, voltados para o meio ambiente, de forma 
compatível com suas atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Escolaridade: curso de graduação de ensino superior em 
Engenharia Sanitária, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 
Habilitação profissional: registro no órgão de classe. 

ENGENHARIA 
CIVIL 
 

Desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, 
coordenação, orientação, pesquisa e execução de projetos na área de 
Engenharia Civil, voltados para o meio ambiente, de forma compatível 
com suas atribuições profissionais. 
REQUISITOS: Escolaridade: curso de graduação de ensino superior em 
Engenharia Civil, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 
Habilitação profissional: registro no órgão de classe. 

MÉDICO 
VETERINÁRIO 

Prestar Assistência veterinária e zootécnica aos criadores do município. 
REQUISITOS: Diploma de curso de graduação de nível superior em 
Medicina Veterinária, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 

REMUNERAÇÃO: R$ 2.727,54 

JORNADA DE 
TRABALHO: 

A jornada de trabalho será de 6 (seis) horas, totalizando 30 (trinta) horas 
semanais. 

PRAZO DE 
CONTRATAÇÃO: 

12 (doze) meses,  a  contar  da  data  de formalização  do  contrato  
administrativo  de prestação de serviços, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da Administração. 

NIVEL SUPERIOR (TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA) 

ADMINISTRADOR Atividades de supervisão, programação, coordenação ou execução 
especializada (em grau de maior complexidade) e execução qualificada 
em grau de mediana complexidade, sob supervisão superior referentes 
a estudos, pesquisas, análise e projetos inerentes ao campo da 
administração pessoal, material, orçamento, organização e métodos 
comunicações. 
REQUISITOS: Diploma de curso de graduação de nível superior em 
Administração, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 
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CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 
 

Desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação e 
execução relativas à administração orçamentária, financeira, patrimonial, 
contabilidade e auditoria, compreendendo análise, registro e perícia 
contábil de balancetes, balanços e demonstrações contábeis. 
REQUISITOS: Escolaridade: diploma do curso de graduação de ensino 
superior em Ciências Contábeis, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Habilitação profissional: registro no órgão de classe. 

ECONOMIA Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução 
especializada, em grau de maior complexidade, ou execução qualificada 
em grau de mediana complexidade, sob supervisão superior, na 
elaboração de projetos relativos à pesquisa e análise econômica sobre 
comércio, indústria, finanças, abastecimento, estruturas patrimoniais e 
investimentos nacionais e estrangeiros no âmbito Estadual ou a ele 
relacionado. 
REQUISITOS: Diploma de curso de graduação de nível superior em 
Ciências Econômicas, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação e registro no órgão de classe. 

PSICOLOGIA Desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação, 
orientação e execução de planos, programas e projetos, no campo da 
psicologia aplicada ao trabalho e da orientação educacional. 
REQUISITOS: Escolaridade: diploma do curso de graduação de ensino 
superior em Psicologia, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 
Habilitação profissional: registro no órgão de classe. 

REMUNERAÇÃO: R$ 2.727,54 

JORNADA DE 
TRABALHO: 

A jornada de trabalho será de 6 (seis) horas, totalizando 30 (trinta) horas 
semanais. 

PRAZO DE 
CONTRATAÇÃO: 

12 (doze) meses a  contar  da  data  de formalização  do  contrato  
administrativo  de prestação de serviços, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da Administração. 

 

NIVEL SUPERIOR (TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA) 

 
TÉCNICO EM 
GESTÃO DE 

NFORMÁTICA 

Realizar estudos de concepção, análise, projeto, desenvolvimento, 
construção, implementação, testes de utilização, documentação e 
treinamento de software, sistemas e aplicativos próprios; desenvolver, 
manter e atualizar programas de informática de acordo com as normas, 
padrões e métodos estabelecidos pelo Órgão. 
REQUISITOS: Escolaridade: diploma do curso de graduação de ensino 
superior em Ciência da Computação, Sistemas de Informação,  
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 

 R$ 2.727,54 

JORNADA DE 
TRABALHO: 

A jornada de trabalho será de 6 (seis) horas, totalizando 30 (trinta) horas 
semanais. 

PRAZO DE 
CONTRATAÇÃO: 

12 (doze) meses,  a  contar  da  data  de formalização  do  contrato  
administrativo  de prestação de serviços, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da Administração. 

 
 

NIVEL MÉDIO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

DESCRIÇÕES 
DAS 
ATRIBUIÇÕES 

Executar trabalhos relacionados com atividades de complexidade 
mediana e natureza repetitiva, abrangendo: supervisão dos trabalhos 
administrativos desenvolvidos por equipes auxiliares.  Apoio 
administrativo e técnico a autoridade de hierarquia superior, envolvendo 
a execução, sob supervisão e orientação direta, administrativa, técnica e 
frequente de trabalhos em que se apliquem leis, regulamento e normas 
referentes à administração geral e específica, bem como de trabalhos 
que envolvam a aplicação das técnicas de pessoal, orçamento, 
organização e método, e material, classificação, codificação, 
catalogação e arquivamento, mediante supervisão e coordenação de 
papéis, documentos e sua conservação e atendimento ao público em 
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questões ligadas às unidades burocráticas. 
REQUISITOS: Escolaridade: certificado de conclusão do curso de 
ensino médio expedidos por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente. 
 

REMUNERAÇÃO: Vencimento: R$937,00  

JORNADA DE 
TRABALHO: 

A jornada de trabalho será de 6 (seis) horas, totalizando 30 (trinta) horas 
semanais. 

PRAZO DE 
CONTRATAÇÃO: 

12 (doze) meses,  a  contar  da  data  de formalização  do  contrato  
administrativo  de prestação de serviços, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da Administração. 

 
 

NIVEL MÉDIO - ASSISTENTE DE INFORMÁTICA 

DESCRIÇÕES 
DAS 
ATRIBUIÇÕES 

Executar trabalhos relacionados com as atividades na área de 
informática, ou auxiliar em sua execução, incluindo atividades de 
desenvolvimento de projetos e programas básicos de computador, 
instalação, configuração, operação, suporte de sistema de 
microcomputadores e planejamento de hipertextos, respeitados os 
regulamentos do serviço. 
REQUISITOS: Escolaridade: certificado de conclusão do curso de 
ensino médio e certificado de curso de ensino técnico profissionalizante 
na área de Informática expedidos por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente. 
 

REMUNERAÇÃO: R$ 980,00 

JORNADA DE 
TRABALHO: 

A jornada de trabalho será de 6 (seis) horas, totalizando 30 (trinta) horas 
semanais. 

PRAZO DE 
CONTRATAÇÃO: 

12 (doze) meses,  a  contar  da  data  de formalização  do  contrato  
administrativo  de prestação de serviços, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da Administração. 

 
 

NIVEL FUNDAMENTAL - MOTORISTA 

DESCRIÇÕES 
DAS 
ATRIBUIÇÕES 

Realizar atividades referentes à direção de veículos automotores, 
transportes de servidores e pessoas credenciadas e conservação de 
veículos motorizados. 
REQUISITOS: Escolaridade: certificado de conclusão do curso de 
ensino fundamental expedidos por instituição de ensino devidamente 
reconhecida por órgão competente. 
Carteira nacional de Habilitação Profissional Categoria D ou E.  
 

REMUNERAÇÃO: R$ 980,00 

JORNADA DE 
TRABALHO: 

A jornada de trabalho será de 6 (seis) horas, totalizando 30 (trinta) horas 
semanais. 

PRAZO DE 
CONTRATAÇÃO: 

12 (doze) meses,  a  contar  da  data  de formalização  do  contrato  
administrativo  de prestação de serviços, podendo ser prorrogado por 
igual período, a critério da Administração. 

 
 

 


