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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2019
EDITAL RETIFICADO E CONSOLIDADO N.º 02/2019, DE 10 DE MAIO DE 2019
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS
1. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Cargo 01

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária

Localidade
Urbana e Periurbana

Cargo 02

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária

Localidade
Urbana e Periurbana
Rural

Agente de Portaria
Exercer atividades de fiscalização e orientação à
entrada e saída de pessoas; recepção, identificação
e encaminhamento de documentos e mensagens
para atendimento às solicitações e necessidades
administrativas na unidade.
Nível Fundamental Incompleto
Nível Fundamental Incompleto
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Auxiliar de Serviços Gerais
Exercer
atividades
de
natureza
repetitiva,
relacionada ao preparo e distribuição de alimentos,
limpeza e conservação dos prédios públicos,
confecção e lavagem de roupas de uso hospitalar;
limpeza em geral.
Nível Fundamental Incompleto
Nível Fundamental Incompleto
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
14 (quatorze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada
aos candidatos com deficiência.
11 (onze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada
aos candidatos com deficiência.
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Cargo 03

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária

Localidade
Urbana e Periurbana

Cargo 04

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária

Localidade
Urbana e Periurbana
Rural
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Operador de Barco
Conduzir embarcação de transporte de pessoas;
abastecer a embarcação sob sua responsabilidade;
verificar a lubrificação; proceder à limpeza da
embarcação; zelar pela conservação e manutenção
da embarcação; seguir obrigatoriamente o que
determina a legislação pertinente; seguir o itinerário
previamente definido pela Administração Municipal;
preencher formulários; observar e cumprir as normas
de higiene e segurança do trabalho; executar outras
tarefas correlatas.
Nível Fundamental Incompleto
Nível Fundamental Incompleto
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Vigia
Manter sob vigilância as instalações dos órgãos
públicos municipais, evitando quaisquer danos ao
patrimônio; fazer rondas constantes durante o
horário de trabalho; desenvolver demais atividades
inerentes ao cargo.
Nível Fundamental Incompleto
Nível Fundamental Incompleto
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
12 (doze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada
aos candidatos com deficiência.
11 (onze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada
aos candidatos com deficiência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2019
EDITAL RETIFICADO E CONSOLIDADO N.º 02/2019, DE 10 DE MAIO DE 2019
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS

CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA

3 / 25

2. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Cargo 05

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária

Localidade
Urbana e Periurbana

Recepcionista
Controlar a entrada e saída de visitantes; auxiliar na
localização de funcionários para atendimento de
visitantes da secretaria; Receber e interagir com o
público que procura a Administração, de forma
agradável, solicita e colaborativamente para a
prestação de informações e no encaminhamento às
pessoas procuradas; Prestar atendimento telefônico,
dando informações ou buscando autorização para
entrada de visitantes; Efetuar registros e manter
controle de todas as visitas efetuadas, registrando o
nome, horários e assuntos; Prestar apoio as diversas
áreas da Administração, atuando no preenchimento
de formulários específicos, levantamento de dados e
tratamento estatístico de pouca complexidade,
controle diversos envolvendo movimentação de
materiais, veículos, pessoas, protocolos dentre
outros; manter-se atualizada sobre estrutura
organizacional, unidade de lotação de funcionários e
servidores e eventos institucionais da sua área de
trabalho;
Zelar
pela
guarda,
conservação,
manutenção
e
limpeza
dos
equipamentos,
instrumentos e materiais de escritório utilizados, bem
como do local de trabalho; Executar outras tarefas
correlatas e auxiliar na execução de outras
atividades das áreas onde estiver lotado.
Nível Fundamental Completo
Diploma de conclusão de curso do ensino
fundamental expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente.
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

3. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO
Cargo 06

Atribuições

Agente Administrativo
Executar atividades referentes à administração de
recursos humanos, materiais, financeiros e
orçamentários, bem como as relacionadas à
assistência administrativa de outras unidades;
Auxiliar
a
coordenação
nas
demandas
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Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária

Localidade
Urbana e Periurbana
Rural

Cargo 07

Atribuições
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administrativas das unidades; redigir, digitar atos
administrativos e documentos, tais como: ofícios,
memorandos,
recibos,
convites,
relatórios,
requisições, mapas etc; arquivar e protocolar
documentos, controlar a frequência de funcionários,
emitir boletim mensal; organizar escala anual de
férias; controlar material de consumo e permanente
e providenciar sua reposição; preencher mapa de
distribuição de refeições e balanço mensal de
gêneros alimentícios; expedir solicitação de
pagamentos; receber e prestar conta de suprimento
de fundos das unidades; receber e prestar contas de
vales transporte de usuários das unidades; repassar
contracheques e vales transporte dos serviços;
elaborar escalas de plantão (casas de permanência);
preencher fichas de inscrição de usuários; manter
registro e controle do patrimônio; executar atividades
correlatas.
Nível Médio Completo
Diploma de conclusão de curso do ensino médio
expedido por instituição de ensino devidamente
reconhecida por órgão competente.
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
11 (onze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada
aos candidatos com deficiência.
11 (onze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada
aos candidatos com deficiência.

Agente Comunitário de Saúde – ACS
Exercer atividades de prevenção de doenças e
promoção de saúde pública, a partir de referências
da Educação Popular em Saúde, mediante ações
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do
SUS que normatiza a saúde preventiva e a atenção
básica em saúde, com o objetivo de ampliar o
acesso da comunidade assistida às ações e aos
serviços de informação, de saúde, de promoção
social e de proteção da cidadania e sob supervisão e
coordenação da Secretaria Municipal de Saúde.
Utilizar instrumentos para levantamento de
informações
e
diagnóstico
demográfico
e
sociocultural da comunidade de sua área de
atuação. Executar atividades educativas de
promoção da saúde individual e coletiva. Efetuar
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Nível de Escolaridade

O
D
A
IFIC

Requisitos para Investidura no Cargo

RET

Vencimento
Carga Horária

Localidade
Urbana - ESF Arnelio dos Santos

ADO

Periurbana - T
ESF
IFICKM17

RE

Rural – ESF Algodoal

ADO
C
I
F
I Miguel do Itaquerê
Rural – ESFTSão
RE
Rural – ESF 40 do Mocooca
DO
A
C
I
TIF Pinheiro
Rural – ESF
REMartins
Cargo 08

Atribuições
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registros de eventos significativos para o controle
das ações de saúde pública, tais como nascimentos,
óbitos, doenças e outros agravos à saúde. Estimular
a participação da comunidade nas politicas públicas
de saúde. Realizar visitas domiciliares periódicas
para monitoramento de situações de risco à saúde
da família. Participar de ações que fortaleçam os
elos entre o setor de saúde e outras políticas
públicas que promovam a qual idade de vida.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível
de complexidade relacionadas ao seu grupo
ocupacional.
Nível Médio Completo
Diploma de conclusão de curso do ensino médio
expedido por instituição de ensino devidamente
reconhecida por órgão competente. O candidato
deverá residir na mesma área da comunidade em
que irá atuar desde a data da publicação do Edital do
Processo Seletivo Simplificado. Ter concluído, com
aproveitamento, curso de formação inicial, com
carga horária mínima de quarenta horas, que será
realizado pela Prefeitura Municipal de Maracanã,
após a divulgação do resultado final deste certame.
R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.O
D
02 (duas) vagas. Não
vaga reservada aos
CAhaverá
I
F
I
T
E
candidatos com
deficiência.
R
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.DO
A
01 (uma) vaga. Não
IFIChaverá vaga reservada aos
T
E
candidatos comRdeficiência.
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
ADO
C
I
F
I
02 (duas) vagas. Não
RET haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

O
D
A
C
TIFI

RE

Agente de Combate as Endemias – ACE
Exercer atividades de prevenção de doenças e
promoção de saúde pública, a partir de referências
da Educação Popular em Saúde, mediante ações
domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do
SUS que normatiza a saúde preventiva e a atenção
básica em saúde, com o objetivo de ampliar o
acesso da comunidade assistida às ações e aos
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Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária

Localidade
Rural

Cargo 09

Atribuições
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serviços de informação, de saúde, de promoção
social e de proteção da cidadania e sob supervisão e
coordenação da Secretaria Municipal de Saúde.
Utilizar instrumentos para levantamento de
informações
e
diagnóstico
demográfico
e
sociocultural da comunidade de sua área de
atuação. Executar atividades educativas de
promoção da saúde individual e coletiva. Efetuar
registros de eventos significativos para o controle
das ações de saúde pública, tais como nascimentos,
óbitos, doenças e outros agravos à saúde. Estimular
a participação da comunidade nas politicas públicas
de saúde. Realizar visitas domiciliares periódicas
para monitoramento de situações de risco à saúde
da família. Participar de ações que fortaleçam os
elos entre o setor de saúde e outras políticas
públicas que promovam a qual idade de vida.
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível
de complexidade relacionadas ao seu grupo
ocupacional.
Nível Médio Completo
Diploma de conclusão de curso do ensino médio
expedido por instituição de ensino devidamente
reconhecida por órgão competente. Ter concluído,
com aproveitamento, curso de formação inicial, com
carga horária mínima de quarenta horas, que será
realizado pela Prefeitura Municipal de Maracanã,
após a divulgação do resultado final deste certame.
R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Agente de Vigilância Sanitária
Analisar vistorias realizadas; inspecionar e
reinspecionar produtos destinados ao uso e
consumo do público no comércio em geral; fiscalizar
mercados, feiras, casas comerciais e industriais que
lidam com produtos de interesse à saúde pública,
matadouros e abatedouros; efetuar controle de
zoonoses; emitir laudos e pareceres sobre assuntos
de sua especialidade; fornecer dados estatísticos
quanto aos fatores de poluição do ar, água, solo e
depredação de recursos naturais; fiscalizar a ação
poluidora de empreendimentos industriais, fabris e
congêneres; fiscalizar veículos automotores quanto à
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Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária

Localidade
Urbana e Periurbana
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emissão de poluentes; fiscalizar a produção e
comercialização de produtos químicos prejudicais ao
meio ambiente; fiscalizar fontes de poluição sonora;
fiscalizar a qualidade das águas de recreação de uso
coletivo; fiscalizar empresas prestadoras de serviços
de desratização, desinfecção e eliminação de outros
vetores biológicos; fiscalizar atividades mineradora
de classe II; controlar focos de roedores;
participação nas ações educativas ambientais
referentes aos roedores e outros vetores biológicos;
capturar animais errantes e vadios; exercer outras
atividades correlatas.
Nível Médio Completo
Diploma de conclusão de curso do ensino médio
expedido por instituição de ensino devidamente
reconhecida por órgão competente.
R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

4. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO

Cargo 10

Atribuições

Condutor de Ambulância e de Veículo de
Emergência de Maior Porte
Dirigir veículo de ambulância e veiculo de
emergência de maior porte, na condução de
pacientes; obedecer as normas de transito
brasileiras; ser portador de CNH na categoria “D”; ter
experiência de, no mínimo dois anos como motorista
na categoria “D”; ter concluído curso de condutor de
veículos de emergência com, no mínimo, noventa
horas-aula nos conteúdos de atendimento préhospitalar de primeiros socorros e direção defensiva
teórica e prática; fazer acionamento dos comandos e
observando a sinalização e fluxo de transito, para o
transporte de pacientes, acompanhantes e equipe
médica; auxiliar no atendimento de pacientes,
transportando-os de forma adequada e com o devido
cuidado de primeiros socorros de acordo com as
instruções técnicas; fazer vistoria no veículo,
verificando pneus, nível de óleo, combustível, água,
óleo dos freios e parte elétrica, certificando-se das
condições de funcionamento do veículo; manter o
veículo limpo, higienizado e assepsiado, interna e
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Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária

Localidade
Urbana e Periurbana

Cargo 11

Atribuições
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externamente; zelo pelo bom andamento da viagem,
adotando as medidas cabíveis de prevenção de
acidentes e incidentes, garantindo a segurança de
todos os ocupantes de veículo e de transeuntes;
zelar pela manutenção do veículo, providenciando
revisão periódica, ajustes e reparos necessários a
segurando as boas condições de funcionamento;
anotar, segundo as normas estabelecidas, a
quilometragem de cada percurso realizado, pessoas
transportadas, itinerário e outras ocorrências;
executar outras atividades correlatas de acordo com
as necessidades ou determinações superior
imediata.
Nível Médio Completo
Diploma de conclusão de curso do ensino médio
expedido por instituição de ensino devidamente
reconhecida por órgão competente. Ser portador de
CNH na categoria “D”. Ter concluído curso de
condutor de veículos de emergência com, no
mínimo, noventa horas-aula nos conteúdos de
atendimento pré-hospitalar de primeiros socorros e
direção defensiva teórica e prática.
R$ 1.630,00 (mil, seiscentos e trinta reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
09 (nove) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada
aos candidatos com deficiência.

Condutor de Ambulância e de Veículo de
Emergência de Pequeno Porte
Dirigir veículo de ambulância e veiculo de
emergência de maior porte, na condução de
pacientes; obedecer as normas de transito
brasileiras; ser portador de CNH na categoria “B”; ter
experiência de, no mínimo dois anos como motorista
na categoria “B”; ter concluído curso de condutor de
veículos de emergência com, no mínimo, noventa
horas-aula nos conteúdos de atendimento préhospitalar de primeiros socorros e direção defensiva
teórica e prática; fazer acionamento dos comandos e
observando a sinalização e fluxo de transito, para o
transporte de pacientes, acompanhantes e equipe
médica; auxiliar no atendimento de pacientes,
transportando-os de forma adequada e com o devido
cuidado de primeiros socorros de acordo com as
instruções técnicas; fazer vistoria no veículo,
verificando pneus, nível de óleo, combustível, água,
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óleo dos freios e parte elétrica, certificando-se das
condições de funcionamento do veículo; manter o
veículo limpo, higienizado e assepsiado, interna e
externamente; zelo pelo bom andamento da viagem,
adotando as medidas cabíveis de prevenção de
acidentes e incidentes, garantindo a segurança de
todos os ocupantes de veículo e de transeuntes;
zelar pela manutenção do veículo, providenciando
revisão periódica, ajustes e reparos necessários a
segurando as boas condições de funcionamento;
anotar, segundo as normas estabelecidas, a
quilometragem de cada percurso realizado, pessoas
transportadas, itinerário e outras ocorrências;
executar outras atividades correlatas de acordo com
as necessidades ou determinações superior
imediata.
Nível Médio Completo
Diploma de conclusão de curso do ensino médio
expedido por instituição de ensino devidamente
reconhecida por órgão competente. Ser portador de
CNH na categoria “B”. Ter concluído curso de
condutor de veículos de emergência com, no
mínimo, noventa horas-aula nos conteúdos de
atendimento pré-hospitalar de primeiros socorros e
direção defensiva teórica e prática.
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Técnico de Enfermagem
Prestar cuidados diretos e simples de enfermagem a
pacientes hospitalizados, auxiliando-os em sua
higiene pessoal, em sua movimentação e
alimentação; atender chamadas dos doentes que
acionam
campainhas
ou
sinais
luminosos;
acompanhar ou transportar pacientes para raios-X,
laboratório, sala de operação ou outros locais,
utilizando cadeira de rodas ou maca; recolher urina,
fezes, escarros em recipientes adequados, seguindo
rotina estabelecida para possibilitar a realização dos
exames de laboratório requisitados; efetuar a
chamada do paciente e o posicionamento adequado
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do mesmo, seguindo instruções recebidas, para
auxiliar o médico na realização do exame; executar
atividades de apoio, como a lavagem e preparo de
material para esterilização; preparar cama simples e
de operado; conferir arranjo de roupa vinda da
lavanderia; administrar a medicação prescrita, fazer
curativo simples e controlar sinais vitais; executar
tratamentos diversos, tais como: lavagens,
sondagens, aspirações, nebulizações e outros; fazer
anotações no prontuário das observações e
cuidados prestados; atender ao público, cumprir
normas em geral; auxiliar as intervenções cirúrgicas;
dispor os instrumentos cirúrgicos sobre a mesa
apropriada; testar pinças anatômicas e hemostáticas
e outros instrumentos cirúrgicos eletrônicos; conferir
o material cirúrgico; retirar, lavar, secar, lubrificar
todo o material cirúrgico; executar atividades
correlatas.
Nível Médio Completo
Diploma de conclusão de curso do ensino médio
expedido por instituição de ensino devidamente
reconhecida por órgão competente. Curso Técnico
específico na área, com registro no Conselho de
Classe, quando for o caso.
R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
28 (vinte e oito) vagas, sendo 02 (duas) vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.
08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Técnico de Laboratório
Orientar pacientes e fornecer recipientes para coleta
de material para exames; identificar e registrar
amostras colhidas; preparar material biológico para
exame; executar e controlar exames e análises de
rotina do laboratório, tais como: parasitoscopia,
urinálise, bacterioscopia, hematologia, sorologia,
micologia e histopatologia; preparar meio de cultura,
antígenos e reagentes; conhecer, conservar e operar
equipamentos
de
laboratório;
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,
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agregados, ligantes e misturas) na sua extração, uso
das ferramentas, 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 secreções;
executar atividades correlatas.
Nível Médio Completo
Diploma de conclusão de curso do ensino médio
expedido por instituição de ensino devidamente
reconhecida por órgão competente. Curso Técnico
específico na área, com registro no Conselho de
Classe, quando for o caso.
R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Técnico em Radiologia
Aplicar, sob supervisão médica imediata, tratamento
com aparelhagem de raio X e raios gama,
observando rigorosamente a prescrição médica e as
normas técnicas próprias; observar as normas de
segurança dos pacientes e do pessoal em exercício
no setor; observar e registrar, para ciência do
radioterapeuta, todas as reações não usuais do
paciente durante o tratamento; participar nos
processos de localização de tumores; preparar os
pacientes a serem submetidos a exames
radiográficos; operar aparelho de raio X; preparar
radiografias e abreugrafias; revelar filmes e chapas
radiográficas; manipular substância de revelação e
fixação de filmes e chapas radiográficas; zelar pelo
equipamento; executar atividades correlatas.
Nível Médio Completo
Diploma de conclusão de curso do ensino médio
expedido por instituição de ensino devidamente
reconhecida por órgão competente. Curso Técnico
específico na área, com registro no Conselho de
Classe, quando for o caso.
R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
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03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Técnico em Saúde Bucal
Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar
em Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das
ações de promoção à saúde; participar das ações
educativas, atuando na promoção da saúde e na
prevenção das doenças bucais; participar na
realização
de
levantamentos
e
estudos
epidemiológicos, exceto na categoria de examinador;
ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a
prevenção das doenças bucais por meio da
aplicação tópica do flúor, conforme orientação do
cirurgião-dentista; fazer a remoção do biofilme, de
acordo com a indicação técnica definida pelo
cirurgião-dentista; supervisionar, sob delegação do
cirurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde
bucal; realizar fotografias e tomadas de uso
odontológicos exclusivamente em consultórios ou
clínicas odontológica; inserir e distribuir no preparo
cavitário materiais odontológicos na restauração
dentária direta, vedado o uso de materiais e
instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista;
proceder à limpeza e à antissepsia do campo
operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em
ambientes hospitalares; remover suturas; aplicar
medidas de biossegurança no armazenamento,
manuseio e descarte de produtos e resíduos
odontológicos; realizar isolamento do campo
operatório; exercer todas as competências no âmbito
hospitalar, bem como instrumentar o cirurgiãodentista em ambientes clínicos e hospitalares.
Nível Médio Completo
Diploma de conclusão de curso do ensino médio
expedido por instituição de ensino devidamente
reconhecida por órgão competente. Curso Técnico
específico na área, com registro no Conselho de
Classe, quando for o caso.
R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
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5. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

Cargo 16

Atribuições

Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária

Localidade
Urbana e Periurbana

Cargo 17

Atribuições

Assistente Social
Programar, administrar e executar os serviços
sociais assegurados institucionalmente e participar
dos programas de saúde com aplicação; Planejar
soluções, organizar e intervir em questões
relacionadas à saúde e manifestações sociais do
trabalhador e do paciente, para elaboração,
implementação e monitoramento do Serviço Social,
com foco na promoção da saúde; Contribuir e
participar nas ações de Saúde Ocupacional; Realizar
acompanhamento psicossocial de trabalhadores e
pacientes, buscando alternativas de enfrentamento
individual e coletivo; Prestar serviços sociais
orientando pacientes, acompanhantes, famílias,
comunidade e equipes de trabalho da Instituição
sobre direitos, deveres, serviços e recursos sociais;
Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e
procedimentos; Planejar, elaborar e avaliar
programas, projetos e planos sociais em diferentes
áreas de atuação profissional; Coletar, organizar,
compilar, tabular e difundir dados; Desempenhar
atividades administrativas e assistenciais; Realizar
demais atividades inerentes ao cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em Serviço
Social expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
com registro no Conselho de Classe, quando for o
caso.
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Biomédico
Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas
atividades complementares de diagnósticos; realizar
análises físico-químicas e microbiológicas de
interesse para o saneamento do meio ambiente;
realizar serviços de radiografia, excluída a
interpretação; atuar sob supervisão médica, em
serviços de radiodiagnóstico; realizar análises
clínico-laboratoriais, assinando os respectivos
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laudos; planejar e executar pesquisas científicas na
área de sua especialidade; executar atribuições
correlatas; desenvolver ações de controle das
zoonoses a nível humano; desenvolver ações de
vigilância epidemiológica das patologias, estudos
epidemiológicos
e
Bioestáticos
e
executar
atribuições correlatas ao cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Biomedicina expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
com registro no Conselho de Classe, quando for o
caso.
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Educador Físico
Participar de equipes multidisciplinares, auxiliando
no tratamento de pessoas com problemas físicos ou
psíquicos; Executar, organizar e supervisionar
programas de atividade física para pessoas e
grupos;
Condicionar
fisicamente
crianças,
adolescentes, adultos e idosos; Avaliar o resultado
do tratamento por meio de testes e questionários de
qualidade de vida; Realizara demais atividades
inerentes ao cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Educação Física expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
com registro no Conselho de Classe, quando for o
caso.
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2019
EDITAL RETIFICADO E CONSOLIDADO N.º 02/2019, DE 10 DE MAIO DE 2019
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS

CONCURSO PÚBLICO N.º 02/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA

Cargo 19

Atribuições

Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária

Localidade
Urbana e Periurbana
Rural

Cargo 20

Atribuições

15 / 25

Enfermeiro
Participar
de
equipes
interdisciplinares
na
elaboração de política de saúde; planejar, coordenar,
supervisionar, executar e avaliar programas de
saúde; participar de estudos e pesquisas na área de
saúde; orientar, supervisionar, controlar e avaliar
estagiários sob sua responsabilidade; prestar
assistência direta a pacientes graves; realizar
consulta de enfermagem; orientar paciente, família e
comunidade quanto a prevenção de doenças,
promoção de recuperação da saúde; promover curso
de atualização para equipe de enfermagem; executar
atribuições correlatas ao cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Enfermagem expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
com registro no Conselho de Classe, quando for o
caso.
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
16 (dezesseis) vagas, sendo 01 (uma) vaga
reservada aos candidatos com deficiência.
07 (sete) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Farmacêutico
Responsabilidade técnica por farmácia de hospitais,
ambulatórios e dispensários; realizar estudos e
pesquisas microbiológicas e imunológicas, químicas,
físico-químicas e físicas, relativas a quaisquer
substâncias ou produtos que interesse à saúde
pública; examinar e controlar composição e atividade
de qualquer produto de uso parental, vacinas,
anatoxinas, antitoxinas, antibióticos, fermentos,
alimentos, saneantes, produtos de uso cirúrgico,
plástico e quaisquer outros de interesse da saúde
pública; supervisionar a organização e controle de
produtos farmacêuticos, químicos e biológicos;
participar dos exames e controle de qualidade de
drogas e medicamentos, produtos biológicos,
químicos, odontológicos e outros, que interessem à
saúde humana; orientar e supervisionar manipulação
farmacêutica e o aviamento de receitas médicas;
promover o controle de receitas, realizando
periodicamente o balanço de entorpecentes e os
barbitúricos; executar atribuições correlatas ao
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cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Farmácia expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
com registro no Conselho de Classe, quando for o
caso.
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Cargo 21

Fisioterapeuta
Prevenir complicações cárdio-respiratórias em todos
os pacientes do hospital; prevenir contraturas,
deformidades e complicações urinárias nos
pacientes queimados e neurológicos; prevenis o
aparecimento de escaras de decúbitos e outras
complicações nos pacientes que permanecem por
tempo prolongado nos leitos; promover e executar
técnicas de mudanças de decúbitos, cinesioterapia
Atribuições
respiratória com e sem incentivadores; facilitação
neuro-muscular
proprioceptiva;
estimular
a
deambulação precoce, objetivando a melhoria do
estado geral dos pacientes, diminuindo o tempo
médio de internação; promover palestras, seminários
etc. para que haja uma inter-relação mais eficaz
entre diversos membros da equipe multiprofissional
do hospital; Realizar demais atividades inerentes ao
cargo.
Nível Superior Completo
Nível de Escolaridade
Diploma de conclusão de curso superior em
Fisioterapia expedido por instituição de ensino
Requisitos para Investidura no Cargo
devidamente reconhecida por órgão competente,
com registro no Conselho de Classe, quando for o
caso.
Vencimento
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
O
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horas
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IFICA diárias, eET44:00
IFICA horas semanais.
IFICA (Lei ROrgânica
ETIF
R T
RET
RET
R
RET
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
Localidade
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
Urbana e Periurbana
candidatos com deficiência.
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Médico Anestesiologista
Aplicar anestesia para cirurgias e exames
especializados,
administrando
substâncias
anestésicas, para minorar o sofrimento de pacientes
com processos intensos e possibilitar a realização
dos referidos exames e intervenções cirúrgicas;
Reconhecer os mecanismos e etiopatogenia;
Diagnosticar e tratar a dor agua e crônica; Realizar
as atribuições de Médico e demais atividades
inerentes ao cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Medicina expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
Especialização em Anestesia, com registro no
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Médico Cirurgião Geral
Realizar intervenções cirúrgicas, utilizando os
recursos técnicos e materiais apropriados, para
extrair órgãos ou tecidos patológicos ou
traumatizados, corrigir sequelas ou lesões,
estabelecer diagnóstico cirúrgico ou definitivo e
promover a saúde e bem-estar do paciente; Realizar
ou auxiliar transplante; Realizar as atribuições de
Médico e demais atividades inerentes ao cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Medicina expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
Especialização em Cirurgia, com registro no
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
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Cargo 25

Atribuições

Nível de Escolaridade
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Médico Clínica Geral
Atendimento de pacientes em clínica geral e
participação nos programas de saúde; Realizar
consultas e atendimentos médicos; Elaborar
documentos médicos (atestados, laudos etc);
Implementar ações para promoção da saúde;
Coordenar programas e serviços em saúde; Efetuar
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Realizar
as atribuições de Médico e demais atividades
inerentes ao cargo; Planejar, executar, avaliar e
supervisionar atividades inerentes à área de
Medicina e suas Especialidades, utilizando métodos
e técnicas específicas voltadas para o exercício
profissional nas áreas de promoção, prevenção,
atenção à saúde e reabilitação desenvolvidas pelo
Município.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Medicina expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
com registro no Conselho de Classe, quando for o
caso.
R$ 3.000,00 (três mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
14 (quatorze) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada
aos candidatos com deficiência.
06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Médico Ginecologista
Atendimento
de
mulheres
com
patologia
ginecológica e obstétrica seguimento das gestantes
e atenção ao parto e participação nos programas de
saúde. Atender à mulher no ciclo gravídicopuerperal, prestando assistência médica específica,
para preservar a vida e a saúde da mãe e do filho;
Realizar procedimentos, tratar de afecções do
aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos,
empregando tratamento clínico-cirúrgico, para
promover ou recuperar a saúde; Realizar consultas e
atendimentos médicos; Elaborar documentos
médicos; Implementar ações para promoção da
saúde; Coordenar programas e serviços em saúde;
Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
Realizar as atribuições de Médico e demais
atividades inerentes ao cargo.
Nível Superior Completo
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Diploma de conclusão de curso superior em
Medicina expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
Especialização em Ginecologia, com registro no
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Médico Ortopedista
Realizar tratamento das alterações em ossos,
músculos a articulações sejam elas congênitas
(desde o nascimento), desenvolvidas durante a vida
do paciente, ou por causa de problemas de postura
em consequência da idade, acidentes ou doenças;
Atender, no mínimo, 16 (dezesseis) pacientes por
turno de atendimento, saldo se a demanda não
atingir esta meta e demais atividades inerentes ao
cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Medicina expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
Especialização em Ortopedia, com registro no
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Médico Pediatra
Atendimento de crianças e adolescentes e
participação nos programas de saúde; Prestar
assistência médica especifica às crianças até a
adolescência, examinando-as e prescrevendo
cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar,
preservar ou recuperar sua saúde; Realizar
consultas e atendimentos médicos; Elaborar
documentos médicos; Implementar ações para
promoção da saúde; Coordenar programas e
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serviços em saúde; Efetuar perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; Realizar as atribuições de
Médico e demais atividades inerentes ao cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Medicina expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
Especialização em Pediatria, com registro no
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Médico Psiquiatra
Atendimento em saúde mental e participação dos
programas de Saúde; Efetuar atendimento integral à
saúde mental; Elaborar, executar e avaliar
programas de saúde mental, saúde individual e
coletiva; Participar de atividades educativas de
promoção e prevenção de saúde mental e saúde
pública; Aplicar recursos de medicina terapêutica e
preventiva; Diagnosticar e tratar as afecções
psicopatológicas, empregando técnicas especiais,
individuais ou de grupo, para prevenir, recuperar ou
reabilitar o paciente; Realizar as atribuições de
Médico e demais atividades inerentes ao cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Medicina expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
Especialização em Psiquiatria, com registro no
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
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Médico Radiologista
Realizar e interpretar exames radiológicos de todas
as partes do corpo humano; Realizar exames
radiológicos simples e contrastados; Atender, no
mínimo, 16 (dezesseis) pacientes por turno de
atendimento, salvo se a demanda não atingir esta
meta; Efetuar exames radiológicos de cavidades
abdominais, tais como: esôfago, estômago,
duodeno, intestino delgado e grosso, vesícula biliar,
rins, ureteres, bexiga, uretra, útero e anexos; realizar
exames radiológicos e contrastados de estruturas
vasculares, tais como angiografias etc.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Medicina expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
Especialização em Radiologia, com registro no
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 3.000,00 (três mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Médico Ultrassonografista
Realizar, supervisionar, interpretar e emitir laudos de
exames
radiológicos,
notadamente
em
ultrassonografia, incluindo a análise dos resultados e
confecção dos respectivos laudos, e também de
confecção de laudos radiológicos e de mamografia,
empregando técnicas especiais para atender as
solicitações médicas; Realizar as atribuições de
Médico e demais atividades inerentes ao cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Medicina expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
Especialização em Ultrassonografia, com registro no
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
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Médico Veterinário
Planejar e executar campanhas e serviços de
fomento e assistência técnica relacionada à saúde
pública; diagnósticos de doenças animais; proceder
ao controle de zoonoses, efetivando o levantamento
de dados, avaliações epidemiológicas e programas
para a profilaxia dessas doenças; encaminhar
materiais de animais suspeitos de zoonoses para os
laboratórios
competentes;
realizar
palestras
específicas em educação e saúde; participar da
elaboração e coordenação de programas de
combate e controle de vetores; assessorar
campanhas educativas no campo da saúde pública;
interagir com o setor de fiscalização municipal no
que tange à fiscalização sanitária; orientar a
população em relação às pragas urbanas (ratos,
baratas, escorpião, morcegos, aranhas, pombos,
pardais, mandruvás, pulgas, piolhos, carrapatos,
caramujos) e demais dúvidas dos munícipes; realizar
tarefas relacionadas à sanidade ambiental, pragas
urbanas e vetores; verificar animais envolvidos em
ataques às pessoas; Realizar atendimentos clínicos
em animais de estimação; realizar atendimentos
cirúrgicos em animais de pequeno e médio porte;
realizar tratamentos, prescrever medicações e
orientações
sobre
cuidados;
alimentação;
acompanhar a fabricação e fiscalizar a venda de
produtos de origem animal; estudar animais
silvestres em cativeiro ou na natureza visando sua
preservação; avaliar a saúde de animais de
competições esportivas.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Medicina Veterinária expedido por instituição de
ensino devidamente reconhecida por órgão
competente, com registro no Conselho de Classe,
quando for o caso.
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
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Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
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Nutricionista
Organizar, orientar e supervisionar serviços de
alimentação em órgãos da administração municipal;
promover treinamento para auxiliares; participar da
avaliação de programas de nutrição em saúde
pública; orientar sobre higiene da alimentação;
participar, em sua área específica, da elaboração de
programas de assistência à população; propor
adoção de normas, padrões e métodos de educação
materno-infantil; elaborar cardápios normais e
dietoterápicos; orientar os pacientes e seus
familiares no tocante a dietas; promover a inspeção
dos gêneros estocados e propor métodos e técnicas
mais adequadas à conversação dos alimentos;
opinar sobre a qualidade dos gêneros alimentícios a
serem adquiridos pelos órgãos; executar atribuições
correlatas ao cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em Nutrição
expedido por instituição de ensino devidamente
reconhecida por órgão competente, com registro no
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Odontólogo
Executar
assistência
buco-maxilo-facial
e
odontológica profilática em estabelecimento de
ensino ou unidades de saúde do Município;
diagnosticar casos individuais, determinando o
respectivo tratamento; executar trabalhos de prótese
em geral; compor dentaduras, com inclusão de
dentes artificiais; ajustar e fixar dentaduras artificiais,
coroas e trabalhos de pontes; tratar de situações
patológicas da boca e da face; cumprir exames
solicitados pelo órgão de biometria; aplicar medidas
tendentes à melhoria do nível de saúde oral das
populações carentes de recursos e avaliar seus
resultados; promover educação para saúde através
de aulas, palestras, impressos, escritos e outros
instrumentos; executar atribuições correlatas ao
cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Odontologia expedido por instituição de ensino
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Vencimento
Carga Horária
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devidamente reconhecida por órgão competente,
com registro no Conselho de Classe, quando for o
caso.
R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Psicólogo
Elaborar e analisar projetos relacionados com a
especialidade; controlar e avaliar os resultados de
programas no campo da psicologia; promover,
orientar e coordenar estudos e pesquisas na área do
comportamento
humano,
necessários
ao
planejamento e desenvolvimento municipal; aplicar
testes individuais e coletivos, com vista à orientação
psicopedagógico, bem como à seleção profissional e
ajustamento ao trabalho; estabelecer medidas
destinadas
a
orientar
o
desenvolvimento
comportamental do servidor; coordenar, executar e
avaliar trabalhos que visem à integração,
desenvolvimento e adaptação do homem ao trabalho
e à organização; colaborar em trabalhos que visem a
elaboração de diagnósticos psico-sócio-econômicos;
acompanhar a implantação de programas; colaborar
com médicos, assistentes sociais e outros
profissionais, na ajuda aos inadaptados; emitir
pareceres sobre assuntos de sua competência;
apresentar relatórios periódicos; coordenar e orientar
estudos, projetos e investigações sobre as causas
de desajustamento psicológico; orientar, coordenar e
acompanhar trabalhos de reabilitação profissional,
juntamente com outros profissionais; executar
atribuições correlatas ao cargo.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso superior em
Psicologia expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente,
com registro no Conselho de Classe, quando for o
caso.
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica
do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
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Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Cargo 35

Terapeuta Ocupacional
Participar
de
equipes
interdisciplinares
na
elaboração e execução de políticas de saúde;
Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar
programas de saúde; Participar de estudos e
pesquisas na área de saúde; Orientar, supervisionar,
controlar e avaliar estágios sob a sua
responsabilidade; Prestar assistência direta a
Atribuições
pacientes; Realizar práticas e intervenções
terapêuticas de terapia ocupacional; Orientar
paciente, familiar e comunidade quanto à prevenção
de doenças, promoção e recuperação da saúde;
Promover cursos de atualização para equipes de
terapeutas ocupacionais; Orientar, coordenar e
supervisionar equipes de terapeutas ocupacionais;
Executar atribuições correlatas ao cargo.
Nível Superior Completo
Nível de Escolaridade
Diploma de conclusão de curso superior em Terapia
Ocupacional expedido por instituição de ensino
Requisitos para Investidura no Cargo
devidamente reconhecida por órgão competente,
com registro no Conselho de Classe, quando for o
caso.
Vencimento
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00
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do Município de Maracanã, de 1990).
VAGAS
Quantidade de Vagas
Localidade
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
Urbana e Periurbana
candidatos com deficiência.
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