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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019
EDITAL RETIFICADO E CONSOLIDADO N.º 02/2019, DE 11 DE JUNHO DE 2019
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS

1. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Cargo 01

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Vagas

Auxiliar de Saúde Bucal - ASB
Realizar ações de promoção e prevenção em saúde
bucal, mediante planejamento local e protocolos de
atenção à saúde, bem como atividades programadas
e de atenção à demanda espontânea, inclusive com
acolhimento do paciente nos serviços de saúde
bucal. Realizar tarefas de limpeza, assepsia,
desinfecção e esterilização do instrumental, dos
equipamentos odontológicos e do consultório
odontológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)
e/ou nas Unidades Odontológicas Móveis (UOM),
assim como aplicar medidas de biossegurança no
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de
produtos e resíduos odontológicos. Auxiliar e
instrumentar os cirurgiões dentistas nas intervenções
clínicas, além de acompanhar, apoiar e desenvolver
atividades referentes à saúde bucal com os demais
membros da equipe de Saúde da Família (ESF),
buscando aproximar e integrar ações de saúde de
forma multidisciplinar; Processar filme radiográfico,
selecionar moldeiras, preparar modelos em gesso,
manipular materiais de uso odontológico e participar
na realização de levantamentos e estudos
epidemiológicos
(exceto
na
categoria
de
examinador).
Nível Fundamental Completo
Certificado de conclusão de curso de nível
fundamental, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC;
Curso Técnico e Registro no CRO.
R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais)
40 (quarenta) horas semanais.
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
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2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
Cargo 02

Atribuições

Nível de Escolaridade

O
D
A
C
I
F
ETI

Requisitos para Investidura no Cargo

R

Vencimento
Carga Horária
Vagas

Cargo 03

Atribuições

Agente de Vigilância Sanitária
Fiscalizar para preservar a higiene de produtos como
alimentos e remédios e de serviços ofertados por
salões de beleza, clínicas de estética, veterinárias ou
odontológicas, além de garantir a qualidade da água
consumida pelas pessoas; Promover ações de
fiscalização, acompanhamento e monitoramento em
estabelecimentos e veículos destinados à promoção,
proteção da saúde, prevenção das doenças,
recuperação e reabilitação da saúde, visando o
controle e eliminação do risco sanitário. Receber e
atender denúncias ou reclamações oriundas dos
serviços públicos e população em geral. Gerenciar o
risco sanitário em estabelecimentos prestadores de
serviços de saúde ou de interesse da saúde, realizar
inspeção sanitária em ambientes de trabalho de
qualquer natureza. Efetuar o controle das infecções
nos estabelecimentos prestadores de serviços em
saúde de pequeno e médio porte. Realizar
investigações de lançamentos irregulares de
efluentes sanitários para o meio ambiente, controle
da produção, manuseio, armazenamento, transporte,
comercialização, uso e destino final de todos os
produtos acima descritos. Fiscalizar a gestão dos
resíduos de serviços de saúde, de interesse da
saúde e outros estabelecimentos afins. Efetua outras
tarefas correlatas ao cargo.
Nível Médio Completo
Diploma de conclusão de Ensino Médio expedido por
instituição de ensino devidamente reconhecida por
órgão competente, Certificado de Curso Técnico
Especializado
conforme
o
cargo
e
Registro/Regularidade no órgão de classe, quando
for o caso.
R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais)
40 (quarenta) horas semanais.
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

O
D
A
C
I
RETIF

Auxiliar de Fiscal de Tributos
Compor a equipe de fiscalização de tributos quanto
ao
regulamento
e
funcionamento
de
estabelecimentos comerciais, obedecendo às
limitações urbanísticas convenientes à ordenação do
território; fiscaliza o ordenamento das atividades
urbanas, fixando condições e horários de
funcionamento em conformidade com a legislação;
fiscalizar para o cumprimento do regulamento quanto
ao funcionamento da indústria, comercio e prestação
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de serviços, bem como de mercados públicos, feiras
e abatedouros; Fiscalizar o uso e ocupação dos bens
públicos do Município quanto a camelôs,
ambulantes, feiras livres, feiras de comidas e
bebidas, feiras de automóveis, feiras de plantas
naturais, feiras de flores artificiais, feiras de arte e
artesanato, feiras de antiguidades, comércio
eventual, atividades eventuais públicas e privadas,
engraxates, lavadores de carro, e demais atividades
em vias públicas, cujo licenciamento esteja previsto
na legislação municipal; Coibir o comércio não
licenciado e a execução de qualquer trabalho ou
atividade não autorizado, em logradouro público e
em demais bens públicos do Município; Proceder a
levantamentos de débitos fiscais; Fiscalizar, junto às
empresas e profissionais autônomos, o recolhimento
do ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza; Lavrar autos de infração em conformidade
com a Legislação vigente; Coordenar e acompanhar
apreensões, remoções e condução de mercadorias,
materiais, equipamentos em desconformidade com a
legislação vigente; Fiscalizar o cumprimento da
legislação municipal relacionada à ocupação dos
logradouros públicos com mercadorias, utensílios,
equipamentos, trilhos de proteção, vitrinas, stands de
vendas, cavaletes, bancas fixas de atividades
comerciais e outras instalações, móveis ou fixas,
exceto as previstas como atribuições do cargo do
fiscal municipal de posturas, do fiscal municipal de
obras e do fiscal de limpeza urbana; Vistoriar, para
efeito de licenciamento em logradouros públicos,
pontos destinados à exploração de bancas fixas de
atividade comercial, conforme legislação vigente;
Desempenhar outras atividades correlatas.
Nível Médio Completo
Diploma de conclusão de Ensino Médio expedido por
instituição de ensino devidamente reconhecida por
órgão competente, Certificado de Curso Técnico
Especializado
conforme
o
cargo
e
Registro/Regularidade no órgão de classe, quando
for o caso.
R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais)
40 (quarenta) horas semanais.
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
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Cargo 04

Atribuições

Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária
Vagas

Cargo 05

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
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Técnico de Enfermagem
Auxiliar no tratamento do paciente, executando
atividades
de
assistência
de
enfermagem,
especificamente prescritas, ou de rotina, excetuadas
as privativas do Enfermeiro. Acompanhar o quadro
clínico do paciente, observando, reconhecendo e
descrevendo sinais e sintomas, ao nível de sua
qualificação, mantendo vigilância quando necessário.
Contribuir para o bem-estar do paciente, prestando
cuidados de higiene e conforto e zelando por sua
segurança, garantindo a ordem e esterilização, do
material e de equipamentos. Auxiliar o Médico no
atendimento, preparando o ambiente de trabalho e o
paciente para consultas, exames e tratamentos.
Colaborar na execução dos Programas de Educação
para a Saúde, prestando orientação a pacientes na
pós-consulta e na alta. Colaborar para manutenção
sistemática da ordem e higiene do ambiente de
trabalho, em conformidade com as instruções
técnicas específicas, visando o controle de infecção.
Realizar visitas domiciliares, auxiliando nos projetos
que contemplem ações básicas de saúde e controle
sanitário. Exercer outras responsabilidades /
atribuições correlatas ao cargo.
Nível Médio Completo
Certificado de conclusão de curso de nível médio,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação – MEC. Curso Técnico de
Enfermagem expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por órgão competente.
R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais)
40 (quarenta) horas semanais.
10 (dez) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Técnico de Farmácia
Controlar estoques: Fazer pedidos; repor estoques
de medicamentos; conferir embalagens; efetuar
trocas de produtos; encaminhar produtos vencidos
aos órgãos competentes. Documentar atividades e
procedimentos: Registrar entrada e saída de
estoques; listar manutenções de rotina; relacionar
produtos
vencidos;
controlar
condições
de
armazenamento e prazos de validade; documentar
dispensação
de
medicamentos;
documentar
aplicação de injetáveis; registrar compra e venda de
medicamentos de controle especial.
Nível Médio Completo
Certificado de conclusão de curso de nível médio,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação – MEC. Curso Técnico e
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Registro no CRF.
Vencimento
Carga Horária
Vagas

Cargo 06

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Vagas

R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais)
40 (quarenta) horas semanais.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Técnico de Prótese Dentária
Planejar o trabalho técnicoodontológico: Elaborar
projetos para a saúde bucal; interpretar informações
técnicas; preparar equipamentos e instrumental para
o uso; Confeccionar próteses dentárias humanas,
animais e artísticas: Confeccionar o modelo de
trabalho; avaliar modelos e preparos dos dentes;
delinear a prótese removível de vários tipos;
confeccionar
moldeiras
e
ou
provisórios;
confeccionar base de prova; escolher a cor da
prótese, direto com o paciente; definir forma e
tamanho do(s) dente(s); montar dentes; esculpir
anatomia dental e ceroplastia gengiva; preparar
grampos
e
molas;
posicionar
expansores;
confeccionar estruturas metálicas; soldar estrutura
metálica; usinar estruturas metálicas; confeccionar
estruturas cerâmicas e de resina; restaurar dentes;
ajustar tecnicamente a prótese no articulador; dar
acabamento e polimento em próteses. Executar
procedimentos odontológicos sob supervisão: Avaliar
resultados: estético, técnico e funcional; condensar
materiais; esculpir materiais; polir dentes e
restaurações; verificar resultado dos procedimentos;
consertar próteses.
Nível Médio Completo
Certificado de conclusão de curso de nível médio,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação – MEC. Curso Técnico e
Registro no CRO.
R$ 1.590,00 (mil, quinhentos e noventa reais)
40 (quarenta) horas semanais.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

3. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Cargo 07
Atribuições
Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo

Analista de Controle Interno
Realizar análise de prestação de contas em geral,
conferindo se os gastos dos recursos estão de
acordo com as diretrizes aprovadas em Lei.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
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Atribuições
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em Bacharelado em qualquer das Ciências Jurídicas
e Sociais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas
ou Administração, expedido por instituição de ensino
reconhecida por órgão competente; Registro no
Conselho de Classe, quando houver.
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
40 (quarenta) horas semanais.
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Assistente Social
Orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e
instituições: Esclarecer dúvidas, orientar sobre
direitos e deveres, acesso a direitos instituídos,
rotinas da instituição, cuidados especiais, serviços e
recursos sociais, normas, códigos e legislação e
sobre processos, procedimentos e técnicas; ensinar
a otimização do uso de recursos; organizar e facilitar;
assessorar na elaboração de programas e projetos
sociais; organizar cursos, palestras, reuniões.
Planejar
políticas
sociais:
Elaborar
planos,
programas e projetos específicos; delimitar o
problema; definir público-alvo, objetivos, metas e
metodologia; formular
propostas; estabelecer
prioridades e critérios de atendimento; programar
atividades. Pesquisar a realidade social: Realizar
estudo socioeconômico; pesquisar interesses da
população, perfil dos usuários, características da
área de atuação, informações in loco, entidades e
instituições; realizar pesquisas bibliográficas e
documentais; estudar viabilidade de projetos
propostos; coletar, organizar, compilar, tabular e
difundir dados. Executar procedimentos técnicos:
Registrar
atendimentos;
informar
situaçõesproblema; requisitar acomodações e vagas em
equipamentos sociais da instituição; formular
relatórios,
pareceres
técnicos,
rotinas
e
procedimentos; formular instrumental (formulários e
questionários e etc...). Monitorar as ações em
desenvolvimento:
Acompanhar
resultados
da
execução de programas, projetos e planos; analisar
as técnicas utilizadas; apurar custos; verificar
atendimento dos compromissos acordados com o
usuário; criar critérios e indicadores para avaliação;
aplicar
instrumentos
de
avaliação;
avaliar
cumprimento dos objetivos e programas, projetos e
planos propostos; avaliar satisfação dos usuários.
Articular
recursos
disponíveis:
Identificar
equipamentos sociais disponíveis na instituição;
identificar recursos financeiros disponíveis; negociar
com outras entidades e instituições; formar uma rede
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de atendimento; identificar vagas no mercado de
trabalho para colocação de discentes; realocar
recursos disponíveis; participar de comissões
técnicas. Coordenar equipes e atividades: Exercer
funções relacionadas aos serviços de proteção social
básica e especial, assim sendo: Proteção Social
Básica: Acolhida; estudo social; visita domiciliar;
orientação e encaminhamentos; grupos de família;
acompanhamento familiar; atividades comunitárias;
campanhas educativas; informação, comunicação e
defesa de direitos; promoção ao acesso a
documentação pessoal; mobilização e fortalecimento
de redes sociais de apoio; do convívio familiar e
comunitário; mobilização para a cidadania;
conhecimento
do
território;
cadastramento
socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou
prontuários; notificação da ocorrência de situações
de vulnerabilidade e risco social; busca ativa;
Proteção Social Especial: Acolhida, escuta
qualificada, acompanhamento especializado e oferta
de informações e orientações; Atendimento às
pessoas em situação de rua; Elaboração, junto com
as
famílias/indivíduos,
do
Plano
de
acompanhamento
Individual
e/ou
Familiar,
considerando as especificidades e particularidades
de cada um; Realização de acompanhamento
especializado, por meio de atendimentos familiar,
individuais e em grupo; Realização de visitas
domiciliares às famílias acompanhadas pela
proteção social especial, quando necessário;
Realização de encaminhamentos monitorados para a
rede socioassistencial, demais políticas públicas
setoriais e órgãos de defesa de direito; Trabalho em
equipe interdisciplinar; Alimentação de registros e
sistemas de informação sobre as
ações
desenvolvidas; Participação nas atividades de
planejamento, monitoramento e avaliação dos
processos de trabalho; Participação das atividades
de capacitação e formação continuada da equipe,
reuniões de equipe, estudos de casos, e demais
atividades correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Serviço Social, expedido por instituição de ensino
reconhecida por órgão competente; Registro no
Conselho de Classe, quando houver.
R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais)
30 (trinta) horas semanais.
06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
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Vencimento
Carga Horária
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Atribuições
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Auditor Fiscal Tributário
Executar a fiscalização, planejamento, programação,
supervisão, coordenação, lavrar termos, intimações
e notificações, de conformidade com a legislação:
executar a auditoria fiscal em relação a contribuintes
e demais pessoas naturais e jurídicas ligadas à
situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária; Constituir o crédito tributário mediante o
respectivo lançamento; Proceder a inspeção dos
estabelecimentos de contribuintes e demais pessoas
ligadas ao fato gerador do tributo; Proceder a
retenção, mediante lavratura de termo, de livros,
documentos e papéis necessários ao exame fiscal;
Proceder ao arbitramento do crédito tributário, nos
casos e na forma prevista na legislação pertinente;
Proceder a cobrança de tributos municipais, bem
como dos acessórios, adicionais e penalidades, nos
casos previstos em lei; Prestar informações e emitir
pareceres, elaborar relatórios e boletins estatísticos
de produção; Exercer ou executar outras atividades
ou encargos que lhe sejam determinados por lei ou
ato regular emitido por autoridade competente.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Bacharelado em qualquer das Ciências Jurídicas
e Sociais, ciências Contábeis, Ciências Econômicas
ou Administração, expedido por instituição de ensino
reconhecida por órgão competente; Registro no
Conselho de Classe, quando houver.
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
40 (quarenta) horas semanais.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Enfermeiro
Identifica as necessidades de enfermagem,
realizando entrevistas, participando de reuniões e
através de observação sistematizada, para preservar
e recuperar a saúde; elabora plano de enfermagem,
baseando-se nas necessidades identificadas, para
determinar a assistência a ser prestada pela equipe
de enfermagem no período de trabalho; executa
diversas
tarefas
de
enfermagem,
como
administração de sangue e plasma, controle de
pressão venosa, monitoramento e aplicação de
respiradores artificiais, prestação de cuidados de
conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene
pessoal, aplicação de diálise peritoneal, gasoterapia,
cateterismo, instilações, lavagens de estômago,
vesicais e outros tratamentos, valendo-se dos seus
conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior
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grau possível de bem estar físico, mental e social
dos pacientes; executa tarefas complementares ao
tratamento médico especializado, em casos de
cateterismos cardíacos, transplante de órgãos,
hemodiálise e outros, preparando o paciente, o
material e o ambiente, para assegurar maior
eficiência na realização dos exames e tratamentos;
efetua testes de sensibilidade, aplicando substâncias
alergênicas e fazendo leitura das reações, para obter
subsídios diagnósticos; faz curativos, imobilizações
especiais e ministra medicamentos e tratamentos em
situações de emergência, empregando técnicas
usuais
ou
específicas,
para
atenuar
as
consequências dessas situações; adapta o paciente
ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos
que lhe são aplicados, realizando entrevistas de
admissão, visitas diárias e orientando-o, para reduzir
sua sensação de insegurança e sofrimento e obter
sua colaboração no tratamento; presta cuidados
post-mortem como enfeixamentos e tamponamentos,
utilizando algodão, gaze e outros materiais para
evitar eliminação de secreções e melhorar a
aparência do cadáver; procede à eliminação,
execução ou supervisão e avaliação de planos de
assistência a pacientes geriátricos, observando-os
sistematicamente, realizando entrevistas e prestando
cuidados diretos aos mesmos, para auxiliá-los no
processo de adaptação e reabilitação; faz estudos e
previsão de pessoal e materiais necessários às
atividades elaborando escalas de serviço e
atribuições diárias e especificando e controlando
equipamentos, materiais permanentes e de
consumo, para assegurar o desempenho adequado
dos trabalhos de enfermagem; coordena e
supervisiona o pessoal da equipe de enfermagem,
observando-o, entrevistando-o e realizando reuniões
de orientação e avaliação, para manter os padrões
desejáveis de assistência aos pacientes; requisita e
controla
entorpecentes
e
psicotrópicos,
apresentando a receita médica devidamente
preenchida e dando saída no “livro de controle”, para
evitar desvios dos mesmos e atender às disposições
legais; avalia a assistência de enfermagem,
analisando e interpretando dados estatísticos e
registrando as atividades, para estudar o melhor
aproveitamento do pessoal; planeja, organiza e
administra serviços em unidades de enfermagem ou
em instituições de saúde, desenvolvendo atividades
técnico administrativas na elaboração de normas,
instruções, roteiros e rotinas específicas, para
padronizar procedimentos e racionalizar os
trabalhos, no sentido de servir de apoio a atividades
afins; executa trabalhos específicos em cooperação
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com outros profissionais, ou assessora em assuntos
de enfermagem, emitindo pareceres, para realizar
levantamentos, identificar problemas, estudar
soluções, elaborar programas e projetos e
desenvolvimentos, identificar problemas, estudar
soluções,
elaborar
programas,
projetos
e
desenvolver pesquisas; implanta normas e medidas
de proteção, orientando e controlando sua aplicação,
para evitar acidentes; registra as observações,
tratamentos executados e ocorrências verificadas em
relação ao paciente, anotando-os no prontuário
hospitalar, ficha de ambulatório, relatório de
enfermagem da unidade ou relatório geral, para
documentar a evolução da doença, possibilitar o
controle da saúde, a orientação terapêutica e a
pesquisa; planeja e desenvolve o treinamento
sistemático em serviço, para pessoal da equipe de
enfermagem, avaliando as necessidades e os níveis
de assistência prestada, para aperfeiçoar o trabalho
do pessoal recém-admitido, aprimorar ou introduzir
novas técnicas de enfermagem e melhorar os
padrões de assistência.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Enfermagem, expedido por instituição de ensino
reconhecida por órgão competente; Registro no
Conselho de Classe, quando houver.
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
40 (quarenta) horas semanais.
08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Engenheiro Civil
Planejar, organizar, executar e controlar projetos na
área da construção civil, realizar investigações e
levantamentos técnicos, definir metodologia de
execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e
aprovar
projetos,
especificar
equipamentos,
materiais e serviços; Elaborar, executar e dirigir
projetos de engenharia civil relativos a estruturas de
edificações,
estudando
características
e
especificações; Preparar plantas e indicar técnicas
de execução para orientar a construção, manutenção
e reparo de obras;. Orçar a obra, compor custos
unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e
serviços, apropriar custos específicos e gerais da
obra. Executar obra de construção civil, controlar
cronograma físico e financeiro da obra, fiscalizar
obras, supervisionar segurança e aspectos
ambientais da obra. Executar vistorias técnicas em
edificações e outros imóveis públicos municipais;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019
EDITAL RETIFICADO E CONSOLIDADO N.º 02/2019, DE 11 DE JUNHO DE 2019
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo

11 / 28

fiscalizar
o
cumprimento
dos
contratos
administrativos, em seus aspectos técnicos, firmados
pela Municipalidade, na área de construção civil;
Inspecionar a execução dos serviços técnicos e das
obras da
Administração Pública
Municipal,
apresentando relatórios sobre o andamento dos
mesmos; Prestar consultoria técnica, periciar
projetos e obras (laudos e avaliações), avaliar dados
técnicos e operacionais, programar inspeção
preventiva e corretiva e avaliar relatórios de
inspeção. Controlar a qualidade da obra, aceitar ou
rejeitar materiais e serviços, identificar métodos e
locais para instalação de instrumentos de controle de
qualidade; Elaborar normas e documentação técnica,
procedimentos e especificações técnicas de
avaliação de desempenho técnico e operacional,
normas de ensaio de campo e de laboratório;
Analisar projetos de engenharia, de loteamento de
áreas urbanas e outros, verificando os padrões
técnicos e a sua adequação a Legislação Urbanística
vigente, para informar e dar pareceres em processos
e outros correlatos; Atender o público em geral,
realizando consultas em Leis, decretos, normas,
memorandos, informações técnicas, tabelas, cartas
topográficas, dados cadastrais, plantas e outros,
visando a atender a solicitações e demandas; Avaliar
a documentação dos imóveis verificando a validade
e a adequação as exigências estabelecidas em
Legislação; Realizar vistorias “in loco” em áreas e
imóveis visando conferir as características e
topográficas; Organizar e promover as atividades
relacionadas
com
projetos,
construção,
reconstrução,
adaptação,
reparo,
ampliação,
conservação, melhoria, manutenção e implantação
do sistema viário; Pesquisar e propor métodos de
construção e material a ser utilizado, visando a
obtenção de soluções funcionais e econômicas para
o município; Organizar e supervisionar as atividades
inerentes a pesquisas de mercado e composição de
custos de obras e/ou serviços; Acompanhar as
licitações e contratos de obras e/ou serviços afetos a
Prefeitura; Emitir laudos técnicos e memoriais
descritivos; Registrar responsabilidade técnica
(ART); Elaborar laudos, pareceres técnicos,
instruções normativas e relatórios inerentes às
atividades de engenharia civil; Assistir a
Municipalidade em assuntos atinentes à sua
especialidade; Desempenhar outras atividades
correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Engenharia Civil, expedido por instituição de
ensino reconhecida por órgão competente; Registro
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no Conselho de Classe, quando houver.
Vencimento
Carga Horária
Vagas

Cargo 12

Atribuições

R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
40 (quarenta) horas semanais.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Farmacêutico
Faz a manipulação dos insumos farmacêuticos,
como medição, pesagem e mistura, utilizando
instrumentos especiais e fórmulas químicas, para
atender à produção de remédios e outros
preparados; subministra produtos médicos e
cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para
recuperar ou melhorar o estado de saúde de
pacientes; controla entorpecentes e produtos
equiparados, anotando sua venda em mapas, guias
e livros, segundo os receituários devidamente
preenchidos, para atender aos dispositivos legais;
analisa produtos farmacêuticos acabados e em fase
de elaboração, ou seus insumos, valendo-se de
métodos químico, para verificar qualidade, teor,
pureza e quantidade de cada elemento; analisa soro
antiofídico, piroxênio e outras substâncias, valendose de meios biológicos, para controlar sua pureza,
qualidade e atividade terapêutica: faz análises
clínicas de exsudatos e transudatos humanos, como
sangue, urina, fezes, saliva e outros, valendo-se de
diversas técnicas específicas, para complementar o
diagnóstico de doenças; realiza estudos, análises e
testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e
aparelhos especiais, para obter princípios ativos e
matérias – primas; procede à análise legal de peças
anatômicas, substâncias suspeitas de estarem
envenenadas, de exsudatos e transudatos humanos
ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas,
físicas e outras possibilitar a emissão de laudos
técnicos periciais; efetua análise bromatológica de
alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o
controle de qualidade, pureza, conservação e
homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde
pública; faz manipulação, análises, estudos de
reações e balanceamento de fórmulas de
medicamentos, utilizando substâncias, métodos
químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para
obter produtos destinados à higiene, proteção e
saúde; fiscaliza farmácias, drogarias e indústrias
químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário,
fazendo visitas periódicas e autuando os infratores,
se necessário, para orientar seus responsáveis no
cumprimento da legislação vigente; assessora
autoridades superiores, preparando informes e
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documentos sobre legislação e assistência
farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para a
elaboração de ordens de serviço, portarias,
pareceres e manifestos.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Farmácia, expedido por instituição de ensino
reconhecida por órgão competente; Registro no
Conselho de Classe, quando houver.
R$ 2.110,00 (dois mil, cento e dez reais)
40 (quarenta) horas semanais.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Fiscal Ambiental
Promover a fiscalização das atividades licenciadas
ou em processo de licenciamento e desenvolver
tarefas de controle e monitoramento ambiental;
Fornecer informações e emitir pareceres técnicos
pertinentes aos processos de licenciamento e
fiscalização; promover a apuração de denúncias e
exercer fiscalização sistemática do meio ambiente do
município; emitir laudos de vistorias, autos de
infração e multas, em cumprimento da legislação
ambiental federal, municipal e estadual; promover a
apreensão de equipamentos, materiais e produtos
extraídos, produzidos, transportados, armazenados,
instalados ou comercializados em desacordo com a
legislação vigente; executar perícias dentro de suas
atribuições
profissionais,
realizar
inspeções
conjuntas com equipes técnicas de outras
instituições; Executar outras tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Engenharia Ambiental ou Engenharia Sanitária
ou Bacharelado em Biologia ou áreas afins, expedido
por instituição de ensino reconhecida por órgão
competente; Registro no Conselho de Classe,
quando houver.
R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais)
40 (quarenta) horas semanais.
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Fiscal de Tributos
Fiscalizar o fiel cumprimento das normas relativas à
tributação municipal, defendendo os interesses da
ordem pública municipal e da economia popular,
inspecionando estabelecimentos industriais, de
prestação de serviços e demais entidades,
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examinando documentos, para defender os
interesses da Fazenda Pública Municipal e da
economia popular. Instruir o contribuinte sobre o
cumprimento da legislação tributária; verificar os
registros de pagamentos dos tributos nos
documentos em poder dos contribuintes e investigar
a evasão ou fraude no pagamento de impostos; fazer
plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações
efetuadas; lavrar autos de infração e apreensão,
bem como termos de exame de escrita, fiança,
responsabilidade,
intimação
e
documentos
correlatos; sugerir campanhas de esclarecimentos
ao público nas épocas de cobrança de tributos
municipais; verificar a regularidade do licenciamento
de atividades comerciais, industriais e de prestações
de serviços; verificar a regularidade da utilização dos
meios de publicidade em via pública; executar outras
tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Bacharelado em qualquer das Ciências Jurídicas
e Sociais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas
ou Administração, expedido por instituição de ensino
reconhecida por órgão competente; Registro no
Conselho de Classe, quando houver.
R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais)
40 (quarenta) horas semanais.
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Fisioterapeuta
Administrar técnicas terapêuticas, ambulatoriais e
domiciliares; Coordenar grupos de trabalho,
assessorar campanhas de saúde; Reduzir o tempo
de internação e tratamento, tornando possível de
maneira rápida e eficiente, o retorno do indivíduo a
comunidade contribuindo para garantir-lhe plena
integração ao trabalho, ao lazer, a vida; Avaliar e
reavaliar o estado de saúde de doentes e
acidentados, identificando o nível de capacidade
funcional dos órgãos afetados; Assessorar e treinar
outros servidores através de técnicas terapêuticas,
bem como autoridades superiores em assunto de
fisioterapia, preparando informes, documentos e
pareceres;
Desempenhar
outras
atividades
correlatas e afins.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Fisioterapia, expedido por instituição de ensino
reconhecida por órgão competente; Registro no
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Conselho de Classe, quando houver.
Vencimento
Carga Horária
Vagas

Cargo 16

Atribuições

R$ 2.110,00 (dois mil, cento e dez reais)
30 (trinta) horas semanais.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Fonoaudiólogo
Avaliar as deficiências do paciente, realizando
exames fonéticos, da linguagem, audiometria,
gravação e outras técnicas próprias, para
estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico;
Encaminhar o paciente ao especialista, orientando e
fornecendo-lhe indicações para solicitar parecer
quanto ao melhoramento ou possibilidade de
reabilitação;
Emitir
parecer
quanto
ao
aperfeiçoamento ou à praticabilidade de reabilitação
fonoaudiológica;
Programar,
desenvolver
e
supervisionar o treinamento de voz, fala e
linguagem, expressão do pensamento verbalizado,
compreensão do pensamento verbalizado e outros,
orientando e fazendo demonstrações de respiração
funcional, impostação de voz, treinamento fonético,
auditivo, de dicção e organização do pensamento em
palavras, para reeducar e/ou reabilitar o paciente;
Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à
praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica,
avaliar os resultados do tratamento e dar alta,
elaborar relatórios. Aplicar procedimentos de
adaptação pré e pós-cirúrgico e de reabilitação em
UTI. Aplicar os procedimentos fonoaudiológicos e
desenvolver programas de prevenção, promoção de
saúde e qualidade de vida; Avaliar as deficiências do
paciente,
realizando
exames
fonéticos,
da
linguagem, audiométrica, gravação e outras técnicas
próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou
terapêutico; Opinar quanto às possibilidades
fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames
e empregando técnicas de avaliação especificas,
para possibilitar a seleção profissional ou escolar;
Participar de equipes multiprofissionais para
identificação de distúrbios de linguagem em suas
formas de expressão e audição, emitindo parecer de
sua especialidade, para estabelecer o diagnóstico e
tratamento;
Realizar
assessoramento
psicoeducacional junto aos profissionais que atuam
diretamente com o educando portador de
necessidades especiais; Elaborar relatórios, laudos
técnicos e registrar dados em sua área de
especialidade; Controlar informações, instrumentos e
equipamentos necessários à execução eficiente de
sua atividade; Desempenhar outras atividades
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correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Fonoaudiologia, expedido por instituição de
ensino reconhecida por órgão competente; Registro
no Conselho de Classe, quando houver.
R$ 2.110,00 (dois mil, cento e dez reais)
40 (quarenta) horas semanais.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Pedagogo
Atuar junto aos órgãos municipais no planejamento,
implementação e avaliação de programas e projetos
educativos em diferentes espaços organizacionais;
gerir o trabalho pedagógico e a prática educativa em
espaços escolares e não escolares; avaliar e
implementar nas instituições de ensino as políticas
públicas criadas pelo Poder Executivo; elaborar,
planejar, administrar, coordenar, acompanhar,
inspecionar, supervisionar e orientar os processos
educacionais; ministrar as disciplinas pedagógicas e
afins nos cursos de formação de professores;
realizar o recrutamento e a seleção nos programas
de treinamento em instituições de natureza
educacional e não educacional; desenvolver
tecnologias educacionais nas diversas áreas do
conhecimento. Desenvolver outras tarefas típicas do
profissional em pedagogia.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Pedagogia, expedido por instituição de ensino
reconhecida por órgão competente; Registro no
Conselho de Classe, quando houver.
R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais)
40 (quarenta) horas semanais.
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Professor de Artes
Ministrar aulas nos anos finais do ensino
fundamental, de conformidade com a legislação,
normas e diretrizes baixadas pelo órgão do sistema
de ensino; Participar das atividades de caráter cívico,
cultural e recreativo; Participar de encontros, estudos
e palestras visando seu aprimoramento profissional,
bem como atualização da legislação de ensino e
técnicas
pedagógicas;
Planejar,
executar,
acompanhar e avaliar atividades desenvolvidas pela
educação; Registrar as atividades de classe;
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Fornecer subsídios para elaboração de diagnóstico
educacional; Preparar aula e material didático
necessário à administração da aula; Receber
orientação técnica pedagógica e aplica-las em sala
de aula; Executar outras tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Licenciatura Plena em Artes, expedido por
instituição de ensino reconhecida por órgão
competente; Registro no Conselho de Classe,
quando houver.
R$ 1.278,87 (mil, duzentos e setenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) + Vantagens (Gratificação
de Nível Superior + Gratificação de Docência ou
Sala de Aula)
100 (cem) horas mensais.
VAGAS

Localidade
Zona Rural
Zona Urbana

Cargo 19

Atribuições

Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária

Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Professor de Biologia
Ministrar aulas nos anos finais do ensino
fundamental, de conformidade com a legislação,
normas e diretrizes baixadas pelo órgão do sistema
de ensino; Participar das atividades de caráter cívico,
cultural e recreativo; Participar de encontros, estudos
e palestras visando seu aprimoramento profissional,
bem como atualização da legislação de ensino e
técnicas
pedagógicas;
Planejar,
executar,
acompanhar e avaliar atividades desenvolvidas pela
educação; Registrar as atividades de classe;
Fornecer subsídios para elaboração de diagnóstico
educacional; Preparar aula e material didático
necessário à administração da aula; Receber
orientação técnica pedagógica e aplica-las em sala
de aula; Executar outras tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de graduação de nível superior em
Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Biológicas
com habilitação em Biologia, expedido por Instituição
de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da
Educação, com registro no órgão de classe
competente, se houver.
R$ 1.278,87 (mil, duzentos e setenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) + Vantagens (Gratificação
de Nível Superior + Gratificação de Docência ou
Sala de Aula)
100 (cem) horas mensais.
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VAGAS
Localidade
Zona Rural

Cargo 20

Atribuições

Nível de Escolaridade

O
D
A
C
I
RETIF

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária

Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Professor de Ciências
Ministrar aulas nos anos finais do ensino
fundamental, de conformidade com a legislação,
normas e diretrizes baixadas pelo órgão do sistema
de ensino; Participar das atividades de caráter cívico,
cultural e recreativo; Participar de encontros, estudos
e palestras visando seu aprimoramento profissional,
bem como atualização da legislação de ensino e
técnicas
pedagógicas;
Planejar,
executar,
acompanhar e avaliar atividades desenvolvidas pela
educação; Registrar as atividades de classe;
Fornecer subsídios para elaboração de diagnóstico
educacional; Preparar aula e material didático
necessário à administração da aula; Receber
orientação técnica pedagógica e aplica-las em sala
de aula; Executar outras tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de curso de graduação de nível superior em
Licenciatura Plena em Ciências Naturais com
habilitação em física, química e Biologia expedido
por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, com registro no órgão de
classe competente, se houver.
R$ 1.278,87 (mil, duzentos e setenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) + Vantagens (Gratificação
de Nível Superior + Gratificação de Docência ou
Sala de Aula)
100 (cem) horas mensais.

O
D
A
C
I
RETIF

VAGAS
Localidade
Zona Rural
Zona Urbana

Cargo 21

Atribuições

Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Professor de Educação Física
Ministrar aulas nos anos finais do ensino
fundamental, de conformidade com a legislação,
normas e diretrizes baixadas pelo órgão do sistema
de ensino; Participar das atividades de caráter cívico,
cultural e recreativo; Participar de encontros, estudos
e palestras visando seu aprimoramento profissional,
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bem como atualização da legislação de ensino e
técnicas
pedagógicas;
Planejar,
executar,
acompanhar e avaliar atividades desenvolvidas pela
educação; Registrar as atividades de classe;
Fornecer subsídios para elaboração de diagnóstico
educacional; Preparar aula e material didático
necessário à administração da aula; Receber
orientação técnica pedagógica e aplica-las em sala
de aula; Executar outras tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de graduação de nível superior em
Licenciatura Plena em Educação Física, expedido
por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, com registro no órgão de
classe competente, se houver.
R$ 1.278,87 (mil, duzentos e setenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) + Vantagens (Gratificação
de Nível Superior + Gratificação de Docência ou
Sala de Aula)
100 (cem) horas mensais.
VAGAS

Localidade
Zona Rural
Zona Urbana

Cargo 22

Atribuições

Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Quantidade de Vagas
08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Professor de Educação Infantil e Fundamental
Menor
Ministrar o ensino da educação infantil, ao
fundamental, de conformidade com a legislação,
normas e diretrizes baixadas pelo órgão do sistema
de ensino; Participar das atividades de caráter cívico,
cultural e recreativo; Participar de encontros, estudos
e palestras visando seu aprimoramento profissional,
bem como atualização da legislação de ensino e
técnicas
pedagógicas;
Planejar,
executar,
acompanhar e avaliar atividades desenvolvidas pela
educação; Registrar as atividades de classe;
Fornecer subsídios para elaboração de diagnóstico
educacional; Preparar aula e material didático
necessário à administração da aula; Receber
orientação técnica pedagógica e aplica-las em sala
de aula; Executar outras tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de graduação em Licenciatura Plena em
Pedagogia ou formação de Professores, com
habilitação em Magistério para Educação Infantil,
expedido por instituição de ensino reconhecida por
órgão competente; Registro no Conselho de Classe,
quando houver.
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R$ 1.278,87 (mil, duzentos e setenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) + Vantagens (Gratificação
de Nível Superior + Gratificação de Docência ou
Sala de Aula)
100 (cem) horas mensais.
VAGAS

Localidade
Zona Rural
Zona Urbana

Cargo 23

Atribuições

Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária

Quantidade de Vagas
27 (vinte e sete) vagas, sendo 02 (duas) vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.
08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Professor de Física
Ministrar aulas nos anos finais do ensino
fundamental, de conformidade com a legislação,
normas e diretrizes baixadas pelo órgão do sistema
de ensino; Participar das atividades de caráter cívico,
cultural e recreativo; Participar de encontros, estudos
e palestras visando seu aprimoramento profissional,
bem como atualização da legislação de ensino e
técnicas
pedagógicas;
Planejar,
executar,
acompanhar e avaliar atividades desenvolvidas pela
educação; Registrar as atividades de classe;
Fornecer subsídios para elaboração de diagnóstico
educacional; Preparar aula e material didático
necessário à administração da aula; Receber
orientação técnica pedagógica e aplica-las em sala
de aula; Executar outras tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de curso de graduação de nível superior em
Licenciatura Plena em Física expedido por Instituição
de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da
Educação, com registro no órgão de classe
competente, se houver.
R$ 1.278,87 (mil, duzentos e setenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) + Vantagens (Gratificação
de Nível Superior + Gratificação de Docência ou
Sala de Aula)
100 (cem) horas mensais.
VAGAS

Localidade
Zona Rural

Quantidade de Vagas
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
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Vencimento
Carga Horária
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Professor de Geografia
Ministrar aulas nos anos finais do ensino
fundamental, de conformidade com a legislação,
normas e diretrizes baixadas pelo órgão do sistema
de ensino; Participar das atividades de caráter cívico,
cultural e recreativo; Participar de encontros, estudos
e palestras visando seu aprimoramento profissional,
bem como atualização da legislação de ensino e
técnicas
pedagógicas;
Planejar,
executar,
acompanhar e avaliar atividades desenvolvidas pela
educação; Registrar as atividades de classe;
Fornecer subsídios para elaboração de diagnóstico
educacional; Preparar aula e material didático
necessário à administração da aula; Receber
orientação técnica pedagógica e aplica-las em sala
de aula; Executar outras tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Licenciatura Plena em Geografia, expedido por
instituição de ensino reconhecida por órgão
competente; Registro no Conselho de Classe,
quando houver.
R$ 1.278,87 (mil, duzentos e setenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) + Vantagens (Gratificação
de Nível Superior + Gratificação de Docência ou
Sala de Aula)
100 (cem) horas mensais.
VAGAS

Localidade
Zona Rural

Cargo 25

Atribuições

Quantidade de Vagas
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Professor de História
Ministrar aulas nos anos finais do ensino
fundamental, de conformidade com a legislação,
normas e diretrizes baixadas pelo órgão do sistema
de ensino; Participar das atividades de caráter cívico,
cultural e recreativo; Participar de encontros, estudos
e palestras visando seu aprimoramento profissional,
bem como atualização da legislação de ensino e
técnicas
pedagógicas;
Planejar,
executar,
acompanhar e avaliar atividades desenvolvidas pela
educação; Registrar as atividades de classe;
Fornecer subsídios para elaboração de diagnóstico
educacional; Preparar aula e material didático
necessário à administração da aula; Receber

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019
EDITAL RETIFICADO E CONSOLIDADO N.º 02/2019, DE 11 DE JUNHO DE 2019
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária

22 / 28

orientação técnica pedagógica e aplica-las em sala
de aula; Executar outras tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de graduação de nível superior em
Licenciatura Plena em História, expedido por
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, com registro no órgão de
classe competente, se houver.
R$ 1.278,87 (mil, duzentos e setenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) + Vantagens (Gratificação
de Nível Superior + Gratificação de Docência ou
Sala de Aula)
100 (cem) horas mensais.
VAGAS

Localidade
Zona Rural
Zona Urbana

Cargo 26

Atribuições

Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária

Quantidade de Vagas
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Professor de Inglês
Ministrar aulas nos anos finais do ensino
fundamental, de conformidade com a legislação,
normas e diretrizes baixadas pelo órgão do sistema
de ensino; Participar das atividades de caráter cívico,
cultural e recreativo; Participar de encontros, estudos
e palestras visando seu aprimoramento profissional,
bem como atualização da legislação de ensino e
técnicas
pedagógicas;
Planejar,
executar,
acompanhar e avaliar atividades desenvolvidas pela
educação; Registrar as atividades de classe;
Fornecer subsídios para elaboração de diagnóstico
educacional; Preparar aula e material didático
necessário à administração da aula; Receber
orientação técnica pedagógica e aplica-las em sala
de aula; Executar outras tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de graduação de nível superior em
Licenciatura Plena em Letras com habilitação
específica em Língua Inglesa, expedido por
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, com registro no órgão de
classe competente, se houver.
R$ 1.278,87 (mil, duzentos e setenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) + Vantagens (Gratificação
de Nível Superior + Gratificação de Docência ou
Sala de Aula)
100 (cem) horas mensais.
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VAGAS
Localidade
Zona Rural

Cargo 27

Atribuições

Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária

Quantidade de Vagas
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Professor de Língua Portuguesa
Ministrar aulas nos anos finais do ensino
fundamental, de conformidade com a legislação,
normas e diretrizes baixadas pelo órgão do sistema
de ensino; Participar das atividades de caráter cívico,
cultural e recreativo; Participar de encontros, estudos
e palestras visando seu aprimoramento profissional,
bem como atualização da legislação de ensino e
técnicas
pedagógicas;
Planejar,
executar,
acompanhar e avaliar atividades desenvolvidas pela
educação; Registrar as atividades de classe;
Fornecer subsídios para elaboração de diagnóstico
educacional; Preparar aula e material didático
necessário à administração da aula; Receber
orientação técnica pedagógica e aplica-las em sala
de aula; Executar outras tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de graduação de nível superior em
Licenciatura Plena em Letras com habilitação
específica em Língua Portuguesa, expedido por
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, com registro no órgão de
classe competente, se houver.
R$ 1.278,87 (mil, duzentos e setenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) + Vantagens (Gratificação
de Nível Superior + Gratificação de Docência ou
Sala de Aula)
100 (cem) horas mensais.
VAGAS

Localidade
Zona Rural
Zona Urbana

Cargo 28

Atribuições

Quantidade de Vagas
08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada
aos candidatos com deficiência.

Professor de Matemática
Ministrar aulas nos anos finais do ensino
fundamental, de conformidade com a legislação,
normas e diretrizes baixadas pelo órgão do sistema
de ensino; Participar das atividades de caráter cívico,
cultural e recreativo; Participar de encontros, estudos
e palestras visando seu aprimoramento profissional,
bem como atualização da legislação de ensino e
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técnicas
pedagógicas;
Planejar,
executar,
acompanhar e avaliar atividades desenvolvidas pela
educação; Registrar as atividades de classe;
Fornecer subsídios para elaboração de diagnóstico
educacional; Preparar aula e material didático
necessário à administração da aula; Receber
orientação técnica pedagógica e aplica-las em sala
de aula; Executar outras tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Licenciatura Plena em Matemática, expedido por
instituição de ensino reconhecida por órgão
competente; Registro no Conselho de Classe,
quando houver.
R$ 1.278,87 (mil, duzentos e setenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) + Vantagens (Gratificação
de Nível Superior + Gratificação de Docência ou
Sala de Aula)
100 (cem) horas mensais.
VAGAS

Localidade
Zona Rural
Zona Urbana

Cargo 29

Atribuições

Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento

Quantidade de Vagas
08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Professor de Química
Ministrar aulas nos anos finais do ensino
fundamental, de conformidade com a legislação,
normas e diretrizes baixadas pelo órgão do sistema
de ensino; Participar das atividades de caráter cívico,
cultural e recreativo; Participar de encontros, estudos
e palestras visando seu aprimoramento profissional,
bem como atualização da legislação de ensino e
técnicas
pedagógicas;
Planejar,
executar,
acompanhar e avaliar atividades desenvolvidas pela
educação; Registrar as atividades de classe;
Fornecer subsídios para elaboração de diagnóstico
educacional; Preparar aula e material didático
necessário à administração da aula; Receber
orientação técnica pedagógica e aplica-las em sala
de aula; Executar outras tarefas correlatas.
Nível Superior Completo
Diploma de graduação de nível superior em
Licenciatura Plena em Química, expedido por
Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, com registro no órgão de
classe competente, se houver.
R$ 1.278,87 (mil, duzentos e setenta e oito reais e
oitenta e sete centavos) + Vantagens (Gratificação
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de Nível Superior + Gratificação de Docência ou
Sala de Aula)
100 (cem) horas mensais.
VAGAS

Localidade
Zona Rural

Cargo 30

Atribuições

Quantidade de Vagas
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Psicólogo
Atuar junto às instituições assistenciais do município
como CREAS, CRAS, abrigos; planejar, elaborar e
executar projetos na área social; dar orientação
psicológica aos grupos existentes na comunidade;
supervisionar as atividades de estagiários ou de
profissionais da área; realizar o atendimento
individual e grupal, junto à equipe multiprofissional
aos pacientes inseridos no Caps. Fazer projeto
terapêutico individual para os usuários. Realizar
visita domiciliar quando necessário; trabalhar em
estreito contato com o serviço de medicina e
segurança do trabalho; desenvolver técnicas
terapêuticas individuais e ou grupal em nível
ambulatorial e ou domiciliar; participar na elaboração
de análises ocupacionais, observando as condições
de trabalho e as funções típicas de cada ocupação,
para identificar as aptidões, conhecimentos e traços
de personalidade compatíveis com as exigências da
ocupação e estabelecer um processo de seleção e
orientação no campo profissional; Assessorar as
diversas Secretarias para facilitar processos de
grupo e desenvolvimento de lideranças para o
trabalho; Planejar, desenvolver e avaliar ações
destinadas a facilitar as relações trabalhistas,
produtivas e de promoção da satisfação de
indivíduos e grupos no âmbito organizacional; Propor
o desenvolvimento de ações voltadas para a
criatividade, autoestima e motivação do usuário;
Atuação
em
equipe
multidisciplinar
e/ou
interdisciplinar
para
elaborar,
implementar,
desenvolver e avaliar de programas e políticas de
desenvolvimento de recursos humanos; Participar
em recrutamento e seleção de pessoal; Participar em
programas e atividades de saúde e segurança no
trabalho, saúde mental do trabalhador e qualidade
de vida no trabalho; Realizar pesquisas relacionadas
à Psicologia Organizacional e do Trabalho;
3Participar de processos de desligamento de
pessoal e programas de preparação para
aposentadoria; Cooperar em projetos de ergonomia
(máquinas e equipamentos de trabalho); Realizar
avaliação psicológica em candidatos ao ingresso no
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Atribuições
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quadro de pessoal da Prefeitura por meio de
concurso público, bem como em servidores,
utilizando instrumentos e técnicas específicas;
desenvolver outras atividades típicas do profissional
de psicologia.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Psicologia, expedido por instituição de ensino
reconhecida por órgão competente; Registro no
Conselho de Classe, quando houver.
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
40 (quarenta) horas semanais.
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Terapeuta Ocupacional
Atender pacientes e clientes para prevenção,
habilitação e reabilitação de pessoas utilizando
protocolos e procedimentos específicos de terapia
ocupacional e ortopedia; Habilitar pacientes e
clientes; Realizar diagnósticos específicos; Analisar
condições dos pacientes e clientes; Orientar
pacientes, clientes, familiares, cuidadores e
responsáveis; Avaliar baixa visão; Ministrar testes e
tratamento ortopédico no paciente; Desenvolver
programas de prevenção, promoção de saúde e
qualidade de vida; Exercer atividades técnicocientíficas; Administrar recursos humanos, materiais
e financeiros e executar atividades administrativas;
Trabalhar a capacidade de aprendizado, utilização
do potencial individual, ou grupal, organização
interna, fonte de estímulos; Realizar oficinas de
expressão prática (pintura, argila, desenho, etc.),
expressão corporal (dança, ginástica, e técnicas
teatrais), expressão verbal (poesia, contos, leitura, e
redação de textos, de peças teatrais e de letras de
música), expressão musical (atividades musicais),
fotografia; Conduzir atividades em oficina geradoras
de renda: através do aprendizado de uma atividade
específica, que pode ser igual ou diferente da
profissão do usuário; Realizar atividades para
enfatizar a recuperação e reabilitar as funções que
dificultam a pessoa na realização de suas atividades
de vida diária e práticas de lazer e trabalho,
objetivando sua integração social e preservando sua
identidade e o contato com a realidade, estimulando
o indivíduo a compreender a problemática da sua
participação social, ajustando-o no desenvolvimento
de seus papéis socioeconômicos e culturais;
Trabalhar em conjunto com a equipe multidisciplinar
na promoção, recuperação e orientação dos
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usuários; Participar de reuniões e treinamentos.
Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Terapia Ocupacional, expedido por instituição de
ensino reconhecida por órgão competente; Registro
no Conselho de Classe, quando houver.
R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais)
30 (trinta) horas semanais.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Veterinário
Realizar exame, diagnóstico e aplicações de
terapêutica
médica
e
cirúrgica
veterinária;
Dimensionar plantel e estudar viabilidade econômica
da atividade; Realizar análise zootécnica para
subsidiar diagnóstico de eficiência produtiva;
Desenvolver programas de controle sanitário de
plantéis; Elaborar projetos de instalações e
equipamentos zootécnicos; Desenvolver programas
de melhoramento genético; Avaliar características
reprodutivas de animais; Elaborar programas de
nutrição animal e supervisionar qualidade dos
ingredientes utilizados na alimentação animal;
Selecionar linhagens vegetais e desenvolver
produção de forragens; Controlar serviços de
inseminação artificial; Atestar o estado de sanidade
de animais domésticos e dos produtos de origem
animal, em suas fontes da produção, fabricação ou
de manipulação. Realizar exame clínico de animais,
efetuar coleta de material para exame laboratorial ou
solicitar exames auxiliares de diagnóstico, se
necessário; Orientar técnicos laboratoriais quanto a
procedimentos
de
coleta
e
de
análises
anatomopatológicas, histopatológica, hematológica,
imunológica e demais que se fizerem necessárias,
quando necessário; Interpretar resultados de exames
auxiliares de diagnóstico e diagnosticar patologias
Prescrever tratamento e indicar medidas de proteção
e prevenção; Realizar sedação, anestesia,
tranquilização e cirurgias em animais; realizar
eutanásia e necropsia animal; Realizar intervenções
de odontologia veterinária; Elaborar, implementar e
monitorar projetos e programas de controle e
erradicação de zoonoses; Executar atividades de
vigilância epidemiológica; Analisar relatório técnico
de produtos de uso veterinário; Notificar doenças de
interesse à saúde animal; Vistoriar e controlar
trânsito de animais, eventos agropecuários e
propriedades rurais; desenvolver outras atividades
inerente a competência do Veterinário.
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Nível Superior Completo
Diploma de conclusão de curso de Ensino Superior
em Medicina Veterinária, expedido por instituição de
ensino reconhecida por órgão competente; Registro
no Conselho de Classe, quando houver.
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
40 (quarenta) horas semanais.
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
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