TABELA DE CARGOS - SEMAD
NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo

Pré-Requisitos

Vagas

Vencimento Base

Carga Horaria

Agente de Portaria - Zona Urbana

Nível fundamental

25

R$ 954,00 40 Horas Semanais

Agente de Portaria – Zona Rural – POLO I

Nível fundamental

02

R$ 954,00 40 Horas Semanais

Agente de Portaria – Zona Rural – POLO II

Nível fundamental

04

R$ 954,00 40 Horas Semanais

Agente de Portaria – Zona Rural – POLO III

Nível fundamental

02

R$ 954,00 40 Horas Semanais

Agente de Portaria – Zona Rural – POLO IV

Nível fundamental

06

R$ 954,00 40 Horas Semanais

1

Síntese das Atividades
Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a entrada e saída
de pessoas nos recintos de trabalho; abrir e fechar as dependências
de prédios; manter o quadro de chaves, controlando seu uso e
guarda; comunicar à autoridade competente as irregularidades
verificadas; inspecionar os locais ou instalações do prédio, cuja
segurança implique em maior responsabilidade; zelar pela ordem e
segurança da área sob sua responsabilidade; executar atividades
correlatas.
Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a entrada e saída
de pessoas nos recintos de trabalho; abrir e fechar as dependências
de prédios; manter o quadro de chaves, controlando seu uso e
guarda; comunicar à autoridade competente as irregularidades
verificadas; inspecionar os locais ou instalações do prédio, cuja
segurança implique em maior responsabilidade; zelar pela ordem e
segurança da área sob sua responsabilidade; executar atividades
correlatas.
Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a entrada e saída
de pessoas nos recintos de trabalho; abrir e fechar as dependências
de prédios; manter o quadro de chaves, controlando seu uso e
guarda; comunicar à autoridade competente as irregularidades
verificadas; inspecionar os locais ou instalações do prédio, cuja
segurança implique em maior responsabilidade; zelar pela ordem e
segurança da área sob sua responsabilidade; executar atividades
correlatas.
Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a entrada e saída
de pessoas nos recintos de trabalho; abrir e fechar as dependências
de prédios; manter o quadro de chaves, controlando seu uso e
guarda; comunicar à autoridade competente as irregularidades
verificadas; inspecionar os locais ou instalações do prédio, cuja
segurança implique em maior responsabilidade; zelar pela ordem e
segurança da área sob sua responsabilidade; executar atividades
correlatas.
Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a entrada e saída
de pessoas nos recintos de trabalho; abrir e fechar as dependências
de prédios; manter o quadro de chaves, controlando seu uso e
guarda; comunicar à autoridade competente as irregularidades
verificadas; inspecionar os locais ou instalações do prédio, cuja
segurança implique em maior responsabilidade; zelar pela ordem e
segurança da área sob sua responsabilidade; executar atividades
correlatas.

Agente de Portaria – Zona Rural – POLO V

Nível fundamental

07

R$ 954,00 40 Horas Semanais

Agente de Serviços Gerais – Zona Urbana

Nível fundamental

60

R$ 954,00 40 Horas Semanais

Agente de Serviços Gerais – Zona Rural – POLO I

Nível fundamental

04

R$ 954,00 40 Horas Semanais

Agente de Serviços Gerais – Zona Rural – POLO II

Nível fundamental

15

R$ 954,00 40 Horas Semanais

Agente de Serviços Gerais – Zona Rural – POLO III

Nível fundamental

20

R$ 954,00 40 Horas Semanais

2

Receber, orientar e encaminhar o público; controlar a entrada e saída
de pessoas nos recintos de trabalho; abrir e fechar as dependências
de prédios; manter o quadro de chaves, controlando seu uso e
guarda; comunicar à autoridade competente as irregularidades
verificadas; inspecionar os locais ou instalações do prédio, cuja
segurança implique em maior responsabilidade; zelar pela ordem e
segurança da área sob sua responsabilidade; executar atividades
correlatas.
Preparar e distribuir refeições; acondicionar os gêneros alimentícios
de forma a evitar contaminação e deterioração; operar com fogões e
outros aparelhos de preparação, aquecimento e refrigeração de
alimentos; lavar louça e utensílios de copa e cozinha; preparar e
transportar bandejas com alimentos e recolhe-las; manter o local de
trabalho sempre em perfeitas condições de higiene; executar serviços
de rouparia, lavanderia passadeira; limpar e conservar prédios s
dependências dos órgãos da administração municipal; lavar
sanitários; remover lixos e detritos; limpar móveis, utensílios e
equipamento de escritórios; zelar pela manutenção de máquinas e
equipamentos; distribuir documentos, mensagens, encomendas e
outros, internos e externos, quando solicitado, executar atividades
correlatas
Preparar e distribuir refeições; acondicionar os gêneros alimentícios
de forma a evitar contaminação e deterioração; operar com fogões e
outros aparelhos de preparação, aquecimento e refrigeração de
alimentos; lavar louça e utensílios de copa e cozinha; preparar e
transportar bandejas com alimentos e recolhe-las; manter o local de
trabalho sempre em perfeitas condições de higiene; executar serviços
de rouparia, lavanderia passadeira; limpar e conservar prédios s
dependências dos órgãos da administração municipal; lavar
sanitários; remover lixos e detritos; limpar móveis, utensílios e
equipamento de escritórios; zelar pela manutenção de máquinas e
equipamentos; distribuir documentos, mensagens, encomendas e
outros, internos e externos, quando solicitado, executar atividades
correlatas
Preparar e distribuir refeições; acondicionar os gêneros alimentícios
de forma a evitar contaminação e deterioração; operar com fogões e
outros aparelhos de preparação, aquecimento e refrigeração de
alimentos; lavar louça e utensílios de copa e cozinha; preparar e
transportar bandejas com alimentos e recolhe-las; manter o local de
trabalho sempre em perfeitas condições de higiene; executar serviços
de rouparia, lavanderia passadeira; limpar e conservar prédios s
dependências dos órgãos da administração municipal; lavar
sanitários; remover lixos e detritos; limpar móveis, utensílios e
equipamento de escritórios; zelar pela manutenção de máquinas e
equipamentos; distribuir documentos, mensagens, encomendas e
outros, internos e externos, quando solicitado, executar atividades
correlatas
Preparar e distribuir refeições; acondicionar os gêneros alimentícios
de forma a evitar contaminação e deterioração; operar com fogões e
outros aparelhos de preparação, aquecimento e refrigeração de
alimentos; lavar louça e utensílios de copa e cozinha; preparar e
transportar bandejas com alimentos e recolhe-las; manter o local de
trabalho sempre em perfeitas condições de higiene; executar serviços
de rouparia, lavanderia passadeira; limpar e conservar prédios s

Agente de Serviços Gerais – Zona Rural – POLO IV

Nível fundamental

20

R$ 954,00 40 Horas Semanais

Agente de Serviços Gerais – Zona Rural – POLO V

Nível fundamental

35

R$ 954,00 40 Horas Semanais

Operador de Máquinas Pesadas

Nível fundamental

7

Motorista – Categoria D

Nível fundamental,
Certificação no curso
de transporte escolar,
CNH Categoria D

20

Motorista – Categoria C

Nível fundamental,
habilitação mínima na
categoria C

45

R$ 1.752,94

40 Horas Semanais

R$ 1.538,83 40 Horas Semanais
Único

R$ 1.538,83

3

40 Horas Semanais

dependências dos órgãos da administração municipal; lavar
sanitários; remover lixos e detritos; limpar móveis, utensílios e
equipamento de escritórios; zelar pela manutenção de máquinas e
equipamentos; distribuir documentos, mensagens, encomendas e
outros, internos e externos, quando solicitado, executar atividades
correlatas
Preparar e distribuir refeições; acondicionar os gêneros alimentícios
de forma a evitar contaminação e deterioração; operar com fogões e
outros aparelhos de preparação, aquecimento e refrigeração de
alimentos; lavar louça e utensílios de copa e cozinha; preparar e
transportar bandejas com alimentos e recolhe-las; manter o local de
trabalho sempre em perfeitas condições de higiene; executar serviços
de rouparia, lavanderia passadeira; limpar e conservar prédios s
dependências dos órgãos da administração municipal; lavar
sanitários; remover lixos e detritos; limpar móveis, utensílios e
equipamento de escritórios; zelar pela manutenção de máquinas e
equipamentos; distribuir documentos, mensagens, encomendas e
outros, internos e externos, quando solicitado, executar atividades
correlatas
Preparar e distribuir refeições; acondicionar os gêneros alimentícios
de forma a evitar contaminação e deterioração; operar com fogões e
outros aparelhos de preparação, aquecimento e refrigeração de
alimentos; lavar louça e utensílios de copa e cozinha; preparar e
transportar bandejas com alimentos e recolhe-las; manter o local de
trabalho sempre em perfeitas condições de higiene; executar serviços
de rouparia, lavanderia passadeira; limpar e conservar prédios s
dependências dos órgãos da administração municipal; lavar
sanitários; remover lixos e detritos; limpar móveis, utensílios e
equipamento de escritórios; zelar pela manutenção de máquinas e
equipamentos; distribuir documentos, mensagens, encomendas e
outros, internos e externos, quando solicitado, executar atividades
correlatas
Executar trabalhos de operação com patrol, pá mecânica, rolo
compressor, retro-escavadeira, tratores em geral e outras máquinas
pesada assemelhadas; informar ao mecânico quando aos defeitos
apresentados pelas máquinas; comunicar ao chefe imediato a que
estiver subordinado, qualquer anormalidade que por ventura a
máquina apresente; manter a maquina lubrificada, lavada e
abastecida; executar atribuições correlatas.
Conduzir veículos: Ônibus Escolar e outros veículos destinados ao
transporte de pessoas e/ou materiais; manter o veículo lubrificado,
lavado e abastecido; efetuar conserto de emergência nos veículos
que dirige e submeter o mesmo à revisão periódica; informar ao
mecânico quanto aos defeitos apresentados; comunicar à autoridade
a que estiver subordinado qualquer anormalidade que por ventura o
veículo apresente; executar atribuições correlatas.
Conduzir automóveis e outros veículos destinados ao transporte de
pessoas e/ou materiais; manter o veículo lubrificado, lavado e
abastecido; efetuar conserto de emergência nos veículos que dirige e
submeter o mesmo à revisão periódica; informar ao mecânico quanto
aos defeitos apresentados; comunicar à autoridade a que estiver
subordinado qualquer anormalidade que por ventura o veículo
apresente; executar atribuições correlatas.

NÍVEL MÉDIO
Almoxarife

Agente de Trânsito

Nível Médio

5

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

Ensino Médio completo
e Carteira Nacional de
Habilitação CNH na
categoria “AB”

10

R$ 1.510,17

40 Horas
Semanais

Assistente Administrativo

Nível Médio

4

Auxiliar de Farmácia

Nível Médio

8

R$1.056,11

R$ 1.056,11

40 Horas
Semanais

40 Horas
Semanais

Auxiliar de Regulação

Nível Médio

8

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

Auxiliar em Saúde Bucal

Nível Médio

5

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

4

Recebimento, conferência, guarda controle de estoque, de qualidade
e de entrega de materiais diversos e equipamentos utilizados nas
várias atividades da administração pública, armazenados em
almoxarifado municipal.
Desenvolver o exercício das atividades de fiscalização, operação e
policiamento ostensivo de trânsito no âmbito do município de Marabá,
de acordo com as competências previstas na legislação de trânsito
vigente.

Desenvolver atividades de execução de técnicas administrativas de
nível médio, abrangendo recursos humanos, matérias financeiros,
orçamentários, serviços de digitação com vista ao processamento
eletrônico e atividades correlatas nos diversos setores da
administração municipal, e atividades correlatas.
Garantir a solicitação, recebimento, armazenamento e controle de
estoque de materiais hospitalares e medicamentos e atender
solicitação dos setores; Conhecer os indicadores do setor e
desempenho do mesmo; Repor os estoques dos setores: farmácia
central, farmácia satélite; Participar dos inventários do setor;
Respeitar
as
normativas
e
orientações
da
supervisão;
Responsabilizar-se pela acuracidade dos estoques que estão sob sua
responsabilidade; Reportar pendências ou situações pontuais em livro
de passagem de plantão; Inteirar-se dos registros realizados em livro
de passagem de plantão; Registrar todos os movimentos de produtos
no sistema de gestão informatizado; Respeitar as rotinas
estabelecidas sobretudo aquelas que impactam na segurança dos
pacientes; Fracionar medicamentos; Separar medicação conforme as
prescrições médicas para os pacientes internos; Receber e conferir
mercadorias para entrada no almoxarifado, conforme notas fiscais e
ordem de compras; Arrumar as mercadorias dentro da Central de
Abastecimento Farmacêutico de forma segura e funcional, a fim de
facilitar a sua identificação e manuseio; Lançamento de notas fiscais
dos produtos recebidos e protocolar junto à contabilidade; Receber
requisições e entregar os materiais solicitados; Cumprir as políticas,
normas, regulamento e/ou regimento interno da Instituição de Saúde;
Executar outras tarefas correlatas à área.

Atender solicitações telefônicas da população; anotar informações
colhidas do solicitante; Estabelecer contato radiofônico com
ambulâncias e/ou veículos de atendimento pré-hospitalar; Estabelecer
contato com hospitais e serviços de saúde de referência a fim de
colher dados e trocar informações ; Anotar dados e preencher
planilhas formulários específicos do serviço; Obedecer aos protocolos
de serviço; Atender as determinações do médico regulador, e
atividades correlatadas
Organizar e executar atividades de higiene bucal,
processar filme
radiográfico, preparar o paciente para o atendimento, auxiliar e
instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em
ambientes hospitalares, manipular materiais de uso odontológico,

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

Auxiliar de Secretaria de Escola – Zona Urbana

Nível Médio

27

Auxiliar de Secretaria de Escola – Zona Rural – POLO I

Nível Médio

03

R$ 1.056,11

40 Horas
Semanais

Auxiliar de Secretaria de Escola – Zona Rural – POLO II

Nível Médio

17

R$ 1.056,11

40 Horas
Semanais

Auxiliar de Secretaria de Escola – Zona Rural – POLO III

Nível Médio

06

R$ 1.056,11

40 Horas
Semanais

Auxiliar de Secretaria de Escola – Zona Rural – POLO IV

Nível Médio

20

R$ 1.056,11

40 Horas
Semanais

Auxiliar de Secretaria de Escola – Zona Rural – POLO V

Nível Médio

16

R$ 1.056,11

40 Horas
Semanais

Cuidador

Nível Médio

10

R$ 1.056,11

40 Horas
Semanais

5

selecionar moldeiras, preparar modelos em gesso, registrar dados e
participar da análise das informações relacionadas ao controle
administrativo em saúde bucal, executar limpeza, assepsia,
desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos
odontológicos e do ambiente de trabalho, realizar o acolhimento do
paciente nos serviços de saúde bucal, aplicar medidas de
biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte
de produtos e resíduos odontológicos, desenvolver ações de
promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários,
realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal,
exceto na condição de examinador; e adotar medidas de
biossegurança visando o controle de infecção.
Realizar atendimento ao público; preencher documentos da escola;
manter organizado o arquivo ativo e passivo da escola; receber,
catalogar documentos; auxiliar o secretário titular da escola.
Realizar atendimento ao público; preencher documentos da escola;
manter organizado o arquivo ativo e passivo da escola; receber,
catalogar documentos; auxiliar o secretário titular da escola.
Realizar atendimento ao público; preencher documentos da escola;
manter organizado o arquivo ativo e passivo da escola; receber,
catalogar documentos; auxiliar o secretário titular da escola.
Realizar atendimento ao público; preencher documentos da escola;
manter organizado o arquivo ativo e passivo da escola; receber,
catalogar documentos; auxiliar o secretário titular da escola.
Realizar atendimento ao público; preencher documentos da escola;
manter organizado o arquivo ativo e passivo da escola; receber,
catalogar documentos; auxiliar o secretário titular da escola.
Realizar atendimento ao público; preencher documentos da escola;
manter organizado o arquivo ativo e passivo da escola; receber,
catalogar documentos; auxiliar o secretário titular da escola.
1.
Auxiliar nos diversos cuidados dos acolhidos no serviço de
Acolhimento Institucional, que necessitem de atenção
especial;
2.
Contribuir para a qualidade de vida da pessoa alvo de
cuidados, ajudando, estimulando a realizar as atividades
diárias de vida, de higiene, locomoção, alimentação;
3.
Cuidar do vestuário, da troca de roupa, da troca de fralda, do
banho, quando necessário, cuidando da aparência dos
assistidos;
4.
Cuidar da organização dos objetos pessoais dos assistidos,
inclusive brinquedos;
5.
Atender as necessidades como higiene, alimentação,
remédios, etc;
6.
Desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral
e promoção da autonomia e autoestima dos usuários;
7.
Atuar na recepção dos usuários possibilitando um ambiente
acolhedor;
8.
Identificar as necessidades e demandas dos usuários;
9.
Apoiar os usuários no planejamento e organização da rotina
diária, apoiando e monitorando os cuidados com a moradia,
organização, limpeza do ambiente e preparação dos

10.

11.
12.

13.
14.

Guarda Municipal

Ensino Médio Completo
e carteira nacional de
habilitação
categoria “AB”.

10

R$ 1.510,17

6

40 Horas
Semanais

alimentos;
Apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas,
desenvolvendo
atividades
recreativas
e
lúdicas,
potencializando a convivência familiar e comunitária;
Estabelecer vínculos entre os usuários, profissionais e
familiares;
Participar de reuniões de equipe para o planejamento de
atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e
resultado;
Acompanhar em consultas médicas, internações, vacinas,
caso seja necessário.
Outras atividades correlatas ao cargo;

Exercer o patrulhamento preventivo e comunitário, promovendo a
mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos
cidadãos; Prevenir e inibir atos que atentem contra os bens e
instalações e serviços municipais; Realizar atividades visando à
segurança escolar; Proteger o patrimônio ecológico, cultural,
arquitetônico e ambiental do Município, adotando medidas
educativas e preventivas; Promover, em parceria com as
comunidades, mecanismos de interação com a sociedade civil, a fim
de identificar soluções para problemas e implementar projetos locais
voltados a melhoria das condições de segurança nas comunidades;
Atuar, em parceria com outros Municípios e órgãos estaduais e da
União, com vistas à implementação de ações integradas e
preventivas; Atuar, de forma articulada com os órgãos municipais de
políticas sociais, visando ações interdisciplinares de segurança no
Município, em conformidade com as diretrizes e políticas
estabelecidas pela Secretaria de Segurança Pública; Estabelecer
integração com os órgãos de poder de polícia administrativa, visando
a contribuir para a normalização e a fiscalização das posturas e
ordenamento urbano municipal; Fiscalizar o comércio ambulante nas
vias e logradouros públicos; Intervir, gerenciar e medir conflitos e
crises em bens, serviços e instalações municipais ou relacionadas ao
exercício de atividades controladas pelo poder público municipal;
Colaborar, quando solicitada, na fiscalização do uso do solo
municipal e nas tarefas inerentes a defesa civil do Município; Auxiliar,
nos limites de suas atribuições, as Polícias: Estadual Civil e Militar e
Federal; Garantir o exercício do Poder de Polícia da Administração
direta e indireta; Proteger órgãos, entidades, serviços e o patrimônio
do Município de Marabá; Exercer a atividade de orientação e
proteção dos agentes públicos e dos usuários dos serviços públicos
municipais; Auxiliar o exercício da fiscalização municipal; Garantir a
preservação da segurança e da ordem nos próprios municipais sob
sua responsabilidade; Planejar, coordenar e executar as atividades
de prevenção e combate a incêndio nos próprios municipais;
Promover a realização de cursos, treinamentos, seleções,
seminários e outros, visando ao constante aperfeiçoamento,
qualificação e promoção de seus integrantes; Manter seus planos e
ordens permanentes atualizados, de forma a garantir sempre a
qualidade de seus serviços; Atuar de forma preventiva nas áreas de
sua circunscrição, onde se presuma ser possível a quebra da

R$1.327,66

40 Horas
Semanais

Operador de ETE (Estação de Tratamento de Esgoto)

Nível Médio

1

Radio Operador

Nível Médio

4

Técnico de controle interno

Nível Médio

4

R$1.503,97

40 Horas
Semanais

Técnico em Enfermagem – Zona Urbana

Curso Técnico
Profissionalizante de
Técnico em
Enfermagem e registro
atualizado no COREN

70

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

R$ 1.510,17

7

40 Horas
Semanais

situação de normalidade; Atuar com prudência, firmeza e efetividade,
na sua área de responsabilidade, visando ao restabelecimento da
situação de normalidade; Manter relacionamento urbano e
harmônico com as instituições que compõe o Sistema de Defesa
Social, promovendo o intercambio e a colaboração recíprocos.
Responsabilizar
pela
operacionalização
do
sistema
de
abastecimento de água; coordenar e controlar a distribuição de
água; controlar a qualidade da água a ser fornecida; localizar e
reparar os defeitos nas instalações bombeamento; relacionar e
controlar o material necessário ao serviço a executar; desempenhar
tarefas afins
Operar o sistema de rádio comunicação e telefonia nas Centrais de
Regulação; Exercer o controle operacional da frota de veículos do
sistema de atendimento pré-hospitalar móvel; manter a equipe de
regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada
veículo da frota; Conhecer a malha viária e as principais vias de
acesso de todo o território abrangido pelo serviço de atendimento
pré-hospitalar móvel, e atividades correlatadas.
Exercer atividades de nível médio, de grau de complexibilidade e alto
grau de responsabilidade, compreendido auxiliar os analistas de
controle interno na execução dos trabalhos especializados em todos
os níveis funcionais do sistema de controle interno; analisar e
pesquisar os atos e fatos da administração orçamentária, financeira,
contábil, de pessoal e patrimonial; acompanhar as publicações de
interesse da superintendência, pesquisar, selecionar e catalogar a
legislação econômico-fiscal, financeira de pessoal e trabalhista;
controlar a entrada e saída dos processos administrativos;
providenciar reprodução de documentos; zelar pela integral
fiscalização do patrimônio público; e, elaborar relatórios parciais
inerentes ás suas atividades.
Atividade relativa à aplicação de técnicas de enfermagem, sob
orientação e supervisão de enfermeira. Prestar cuidados direitos e
simples de enfermagem a pacientes hospitalizados, auxiliando-os
em sua higiene pessoal em sua movimentação; atender chamados
dos pacientes ou doentes que acionam companhias ou sinais
luminosos; acompanhar ou transportar pacientes para RX,
laboratório, sala de operação ou outros locais, utilizando cadeiras de
rodas ou macas; recolher urinas, fezes, escarros em recipientes
adequados, seguindo rotina estabelecida para possibilitar a
realização dos exames do laboratório requisitados; efetuar a
chamada do paciente e o posicionamento adequado 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 operados;
conferir arranjo de roupas vindos da lavandeira, administrar
medicação prescrita, fazer curativos simples e verificar sinais vitais;
executar tratamento diversos tais como: lavagens, sondagens,
aspirações, nebulizações e outros; fazer anotações nos prontuários
das observações e cuidados prestados; atender ao público e cumpri
normas em geral; auxiliar as intervenções cirúrgicas, dispor os
instrumentos cirúrgicos sobre a mesa apropriada, testa pinças e
anatômicas e hemostática e os instrumentos cirúrgicos eletrônicos,
conferir o matéria cirúrgico, retirar, lavar, secar (verificar todo o
material cirúrgico), executar atividades correlatas.

Técnico em Enfermagem– Zona Rural – POLO I

Curso Técnico
Profissionalizante de
Técnico em
Enfermagem e registro
atualizado no COREN

02

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

Técnico em Enfermagem– Zona Rural – POLO II

Curso Técnico
Profissionalizante de
Técnico em
Enfermagem e registro
atualizado no COREN

03

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

Técnico em Enfermagem– Zona Rural – POLO III

Curso Técnico
Profissionalizante de
Técnico em
Enfermagem e registro
atualizado no COREN

02

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

8

Atividade relativa à aplicação de técnicas de enfermagem, sob
orientação e supervisão de enfermeira. Prestar cuidados direitos e
simples de enfermagem a pacientes hospitalizados, auxiliando-os
em sua higiene pessoal em sua movimentação; atender chamados
dos pacientes ou doentes que acionam companhias ou sinais
luminosos; acompanhar ou transportar pacientes para RX,
laboratório, sala de operação ou outros locais, utilizando cadeiras de
rodas ou macas; recolher urinas, fezes, escarros em recipientes
adequados, seguindo rotina estabelecida para possibilitar a
realização dos exames do laboratório requisitados; efetuar a
chamada do paciente e o posicionamento adequado 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 operados;
conferir arranjo de roupas vindos da lavandeira, administrar
medicação prescrita, fazer curativos simples e verificar sinais vitais;
executar tratamento diversos tais como: lavagens, sondagens,
aspirações, nebulizações e outros; fazer anotações nos prontuários
das observações e cuidados prestados; atender ao público e cumpri
normas em geral; auxiliar as intervenções cirúrgicas, dispor os
instrumentos cirúrgicos sobre a mesa apropriada, testa pinças e
anatômicas e hemostática e os instrumentos cirúrgicos eletrônicos,
conferir o matéria cirúrgico, retirar, lavar, secar (verificar todo o
material cirúrgico), executar atividades correlatas
Atividade relativa à aplicação de técnicas de enfermagem, sob
orientação e supervisão de enfermeira. Prestar cuidados direitos e
simples de enfermagem a pacientes hospitalizados, auxiliando-os
em sua higiene pessoal em sua movimentação; atender chamados
dos pacientes ou doentes que acionam companhias ou sinais
luminosos; acompanhar ou transportar pacientes para RX,
laboratório, sala de operação ou outros locais, utilizando cadeiras de
rodas ou macas; recolher urinas, fezes, escarros em recipientes
adequados, seguindo rotina estabelecida para possibilitar a
realização dos exames do laboratório requisitados; efetuar a
chamada do paciente e o posicionamento adequado 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 operados;
conferir arranjo de roupas vindos da lavandeira, administrar
medicação prescrita, fazer curativos simples e verificar sinais vitais;
executar tratamento diversos tais como: lavagens, sondagens,
aspirações, nebulizações e outros; fazer anotações nos prontuários
das observações e cuidados prestados; atender ao público e cumpri
normas em geral; auxiliar as intervenções cirúrgicas, dispor os
instrumentos cirúrgicos sobre a mesa apropriada, testa pinças e
anatômicas e hemostática e os instrumentos cirúrgicos eletrônicos,
conferir o matéria cirúrgico, retirar, lavar, secar (verificar todo o
material cirúrgico), executar atividades correlatas
Atividade relativa à aplicação de técnicas de enfermagem, sob
orientação e supervisão de enfermeira. Prestar cuidados direitos e
simples de enfermagem a pacientes hospitalizados, auxiliando-os
em sua higiene pessoal em sua movimentação; atender chamados
dos pacientes ou doentes que acionam companhias ou sinais
luminosos; acompanhar ou transportar pacientes para RX,

Técnico em Enfermagem– Zona Rural – POLO IV

Curso Técnico
Profissionalizante de
Técnico em
Enfermagem e registro
atualizado no COREN

03

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

Técnico em Enfermagem– Zona Rural – POLO V

Curso Técnico
Profissionalizante de
Técnico em
Enfermagem e registro
atualizado no COREN

05

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

9

laboratório, sala de operação ou outros locais, utilizando cadeiras de
rodas ou macas; recolher urinas, fezes, escarros em recipientes
adequados, seguindo rotina estabelecida para possibilitar a
realização dos exames do laboratório requisitados; efetuar a
chamada do paciente e o posicionamento adequado 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 operados;
conferir arranjo de roupas vindos da lavandeira, administrar
medicação prescrita, fazer curativos simples e verificar sinais vitais;
executar tratamento diversos tais como: lavagens, sondagens,
aspirações, nebulizações e outros; fazer anotações nos prontuários
das observações e cuidados prestados; atender ao público e cumpri
normas em geral; auxiliar as intervenções cirúrgicas, dispor os
instrumentos cirúrgicos sobre a mesa apropriada, testa pinças e
anatômicas e hemostática e os instrumentos cirúrgicos eletrônicos,
conferir o matéria cirúrgico, retirar, lavar, secar (verificar todo o
material cirúrgico), executar atividades 9
correlatas
Atividade relativa à aplicação de técnicas de enfermagem, sob
orientação e supervisão de enfermeira. Prestar cuidados direitos e
simples de enfermagem a pacientes hospitalizados, auxiliando-os
em sua higiene pessoal em sua movimentação; atender chamados
dos pacientes ou doentes que acionam companhias ou sinais
luminosos; acompanhar ou transportar pacientes para RX,
laboratório, sala de operação ou outros locais, utilizando cadeiras de
rodas ou macas; recolher urinas, fezes, escarros em recipientes
adequados, seguindo rotina estabelecida para possibilitar a
realização dos exames do laboratório requisitados; efetuar a
chamada do paciente e o posicionamento adequado 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 operados;
conferir arranjo de roupas vindos da lavandeira, administrar
medicação prescrita, fazer curativos simples e verificar sinais vitais;
executar tratamento diversos tais como: lavagens, sondagens,
aspirações, nebulizações e outros; fazer anotações nos prontuários
das observações e cuidados prestados; atender ao público e cumpri
normas em geral; auxiliar as intervenções cirúrgicas, dispor os
instrumentos cirúrgicos sobre a mesa apropriada, testa pinças e
anatômicas e hemostática e os instrumentos cirúrgicos eletrônicos,
conferir o matéria cirúrgico, retirar, lavar, secar (verificar todo o
material cirúrgico), executar atividades correlatas
Atividade relativa à aplicação de técnicas de enfermagem, sob
orientação e supervisão de enfermeira. Prestar cuidados direitos e
simples de enfermagem a pacientes hospitalizados, auxiliando-os
em sua higiene pessoal em sua movimentação; atender chamados
dos pacientes ou doentes que acionam companhias ou sinais
luminosos; acompanhar ou transportar pacientes para RX,
laboratório, sala de operação ou outros locais, utilizando cadeiras de
rodas ou macas; recolher urinas, fezes, escarros em recipientes
adequados, seguindo rotina estabelecida para possibilitar a
realização dos exames do laboratório requisitados; efetuar a
chamada do paciente e o posicionamento adequado do mesmo,

Técnico em Enfermagem e segurança no trabalho

Curso Técnico
Profissionalizante de
Técnico em
Enfermagem e registro
atualizado no COREN

1

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

Técnico em Enfermagem e instrumentador cirúrgico

Curso Técnico
Profissionalizante de
Técnico em
Enfermagem e registro
atualizado no COREN

5

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

Técnico em Laboratório – Zona Urbana

Nível Médio e Curso
Técnico
Profissionalizante
específico.

5

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

10

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 operados;
conferir arranjo de roupas vindos da lavandeira, administrar
medicação prescrita, fazer curativos simples e verificar sinais vitais;
executar tratamento diversos tais como: lavagens, sondagens,
aspirações, nebulizações e outros; fazer anotações nos prontuários
das observações e cuidados prestados; atender ao público e cumpri
normas em geral; auxiliar as intervenções cirúrgicas, dispor os
instrumentos cirúrgicos sobre a mesa apropriada, testa pinças e
anatômicas e hemostática e os instrumentos cirúrgicos eletrônicos,
conferir o matéria cirúrgico, retirar, lavar, secar (verificar todo o
material cirúrgico), executar atividades correlatas
Desempenham atividades técnicas de enfermagem na área de
saúde ocupacional, em conformidade com as boas práticas, normas
e procedimentos de biossegurança. Auxiliar na observação
sistemática do estado de saúde dos trabalhadores, nos
levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas,
doenças epidemiológicas. Fazer visitas domiciliares e hospitalares
nos casos de acidentes ou doenças profissionais. Participar dos
programas de prevenção de acidentes, de saúde e de medidas
reabilitativas. Desempenhar tarefas relativas a campanhas de
educação sanitária. Preencher os relatórios de atividades do
ambulatório dos serviços de enfermagem do trabalho. Auxiliar na
realização de inquéritos sanitários nos locais de trabalho. Auxiliar na
realização de exames pré-admissionais, periódicos, demissionais, e
outros determinados pelas normas da instituição. Atender as
necessidades dos trabalhadores portadores de doenças ou lesões
de pouca gravidade, sob supervisão. Executar tarefas pertinentes à
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática. Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento
das atividades do setor e da equipe, inerentes à sua função.
Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas
públicas e privadas como: hospitais, clínicas e outros
estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios;
atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria,
obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas, prestam assistência
ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram
medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica,
posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental,
organizam ambiente de trabalho e dão continuidade aos plantões,
trabalham em conformidade às boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram
relatórios técnicos, desempenham atividades e realizam ações para
promoção da saúde.
Orientação e execução qualificada a nível médio, de trabalhos
desenvolvidos em laboratório ou em campo, relativos a
determinações, dosagens e análises bacteriológicas e químicas em
geral, bem como a anatomia patológica para fins clínicos e controle
de qualidade dos alimentos; controle qualitativo de solos agregados,
ligantes e mistura, comparando com índices determinados e aceitos
pelas normas técnicas brasileiras. Orientar pacientes e fornecer
recipientes para coleta de material para exames, identificar e
registrar amostras colhidas, preparar materiais biológicos para

Técnico em Nutrição e dietética – Zona Urbana

Nível Médio e Curso
Técnico
Profissionalizante
Específico

1

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

Técnico em segurança do Trabalho – Zona Urbana

Ensino médio completo,
Curso Técnico
Profissionalizante na
área específica e
inscrição no respectivo
Conselho de Classe

1

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

11

exame; executar e controlar exames e análises de rotina do
laboratório, tais como: paraxitoscopia, urinálise, bacterioscopia
hematologia, sorologia, micologia, e histopalogia, 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, agregados, ligantes e
mistura) na sua extração, uso de 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
Realizar atividades em Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN)
que prestem atendimento a populações sadias, tais como
restaurantes industriais e comerciais, hotéis, cozinhas experimentais,
creches, escolas e supermercados; Atividades em Unidade de
Nutrição e Dietética (UND) de empresas e instituições que prestem
assistência à saúde de populações portadoras de patologias, tais
como, hospitais, clínicas, asilos e similares; Atividades em ações de
saúde coletiva, tais como programas institucionais, unidades básicas
de saúde e similares.
I – informar ao empregador, através de parecer técnico, sobre os
riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-los
sobre as medidas de eliminação e neutralização; II – Informar os
trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as
medidas de eliminação e
neutralização; III – Analisar os métodos e os processos de trabalho e
identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças
profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais
agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle;
IV – executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho
e avaliar os resultantes alcançados, adequando estratégias
utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma
planificação, beneficiando o trabalhador; V – executar programas de
prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do
trabalho nos ambientes de trabalho, com a participação dos
trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem
como, sugerindo constante atualização dos mesmos, estabelecendo
procedimentos a serem seguidos; VI – promover debates, encontros,
campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar
outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de
divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos
técnicos, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais
e do trabalho; VII –
executar as normas de segurança aplicação, reforma, arranjos
físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de
segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros; VIII –
encaminhar aos setores e áreas competentes normas,
regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de
análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e
outros de divulgação para conhecimento e autodesenvolvimento do

trabalhador; IX – indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de
proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros
materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação
vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas
recomendadas, avaliando seu desempenho; X – cooperar com as
atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e
destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando
o trabalhador da sua importância para a vida; XI – orientar as
atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos
procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na
legislação ou constantes em contratos de prestação de serviços; XII
– executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho
utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos
legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou
redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a
melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade
física e mental dos trabalhadores; XIII- levantar e estudar os dados
estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do
trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das
ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros dispositivos
de ordem técnica,que permitam a proteção coletiva e individual; XIV
articular- se e colaborar com os setores responsáveis pelo recursos
humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamento técnicos de
riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de
prevenção a nível de pessoal; XV- informar aos trabalhadores e o
empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas
existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como, as
medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos;
XVI – avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer
técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de
forma segura para o trabalhador; XVII - articular-se e colaborar com
os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho,
doenças profissionais e do trabalho; XVIII – participar de seminários,
treinamento, congressos e cursos visando intercâmbio e ao
aperfeiçoamento profissional; XVIV – exercer outras atividades afins.

Técnico em Vigilância Sanitária – Zona Urbana

Técnico em Radiologia – Zona Urbana

Nível Médio

Nível Médio e Curso
Técnico
Profissionalizante
Específico.

1

R$1.056,11

40 Horas
Semanais

1

R$1.056,11

20 Horas
Semanais

12

Execução das ações de vigilância sanitária, auxilia os técnicos de
nível superior durante a inspeção nos estabelecimentos que
comercializam drogas e medicamentos, insumos farmacêuticos,
correlatos,
produtos
de
higiene,
cosméticos
inseticidas,
desinfetantes, detergentes e outros produtos farmacêuticos em
farmácia, drogaria, depósitos de
medicamentos, hospitais e congêneres, ambulância, unidades
sanitárias e estabelecimento de conserva de alimentos. Inspecionar
os produtos destinados a uso e consumo do público no comércio em
geral
Atividades envolvendo trabalhos de operação qualificada, sob
supervisão, de equipamentos de radioterapia e de radiodiagnósticos,
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 radio terapeuta, 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.

NIVEL SUPERIOR
Administrador

Nível superior em
Administração de
Empresas

1

R$1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

40 Horas
Semanais

Analista de Controle Interno

Nível
Superior
em
Economia ou Ciências
Contábeis
ou
Administração ou Direito

4

R$1.644,98 +
100% de Adicional
de Nível Superior

40 Horas
Semanais

Assistente Social

Nível superior em
Serviço Social e registro
atualizado
no órgão de classe.

12

R$1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

30 Horas
Semanais

13

Atividade de planejamento, organização, controle, coordenação e
execução especializada, referente a estudos, pesquisas, análise e
projeto inerentes ao campo de administração de pessoal, material,
patrimônio, serviços gerais, orçamento, organização e método,
comunicação e auditoria.
Atuar nas unidades ordenadoras de despesas, exercer atividades de
nível superior, de complexibilidade e responsabilidade elevadas,
compreendendo a auditoria, fiscalização, supervisão, coordenação
direção e execução de trabalhos especializados sobre o controle da
receita e despesa públicas da administração direta ou indireta:
orientar e supervisionar auxiliares; analisar e pesquisar os atos e
fatos da administração orçamentária, financeira, contábil, de pessoal
e patrimonial, fiscalizar os trabalhos referentes á programação
financeira anual e plurianual e de acompanhamento e a avaliação do
cumprimento dos programas de governo; interpretar a legislação
econômico–fiscal, financeiro, de pessoal e trabalhista; acompanhar o
andamento dos processos administrativos inclusive os disciplinares;
zelar pela integração do patrimônio público; e, elaborar relatórios
inerentes ás suas atividades.
Encaminhar providências, e prestar orientação social aos indivíduos
grupos e à população; Orientar indivíduos e grupos de diferentes
segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso
dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; Planejar,
organizar e administrar benefícios e serviços sociais; Realizar estudos
socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços
sociais junto a órgão da Administração pública e outras entidades;
Realizar pesquisas, estudo socioeconômico para identificação das
demandas e reconhecimento das situações de vida da população que
subsidiem a formulação do Plano de Assistência Social; Coordenar,
elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas,
planos, programas e projetos na área de serviço social; Realizar
visitas, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres
sobre a matéria de serviço social; Coordenar seminários, encontros,
congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de serviço
social; Formular executar os programas, projetos, benefícios e
serviços próprios da Assistência Social, em órgãos da Administração
Pública; Elaborar, executar e avaliar os planos municipais de
Assistência Social, buscando interlocução com as diversas áreas e
políticas públicas, com especial destaque para as políticas de
Seguridade Social; Planejar e favorecer a participação dos usuários;
inclusive realizando cadastro atualizado; Organizar os procedimentos

Analista de Sistema

Biomédico

Educador Físico

Nível superior em
análise de sistemas ou
ciências da
computação, ou
Processamento de
Dados ou Engenharia
de software ou sistema
de informação

Nível superior em
Biomedicina e registro
atualizado no órgão de
classe

Diploma, devidamente
registrado, de conclusão
de curso de graduação
de nível superior em
Educação
Física
fornecido por instituição
de
ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério da Educação
(MEC), acrescidos de
registro no Conselho
Regional de Educação
Física (CREF).

01

R$1.409,98+100%
de Adicional de
Nível Superior

40 Horas
Semanais

1

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

40 Horas
Semanais

1

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

30 Horas
Semanais
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e realizar atendimentos individuais e/ou coletivos nos CRAS, CREAS
e outras Unidades de Atendimento ao usuário; Prestar Assessoria aos
Conselhos; Acionar os sistemas de garantia de direitos, com vista a
mediar seu acesso pelos usuários; outras atividades correlatas.
1 – Planejar e executar atividades de coletas de informações para o
desenvolvimento ou modificações dos sistemas de processamento;
2 – Projetar, desenvolver, supervisionar e especificar os sistemas
informatizados, analisando sua aplicabilidade e viabilidade;
3 – Acompanhar o desenvolvimento de novas tecnologias e sistemas
de informação, analisando sua aplicabilidade e viabilidade;
4 – Realizar assessoria à diversas áreas administrativas;
5- Gerar relatórios gerenciais e operacionais;
6_ Acompanhar o fluxo de informações, identificando pontos críticos e
propondo ações de correção;
7 – Executar outras tarefas correlatas, que lhe venham ser atribuídas
de acordo com sua habilitação profissional
Atividades de planejamento e execução especializada em grau de
maior complexidade, relacionada à pesquisa de análise clínicolaboratorial, físico-química e microbiológica. Atuar em equipe de
saúde, a nível tecnológico, nas atividades complementares de
diagnósticos; realizar análise físico-química e microbiológica, de
interesse para saneamento do meio ambiente; realizar serviços de
radiografia, excluída a interpretação; atuar, sob supervisão médica,
em serviços de radiodiagnóstico; realizar análise clínico-laboratóriais;
assinando os Laudos; planejar e executar pesquisar cientificas na
área de sua especialização; executar atribuições correlatas;
desenvolver ações de controle das zoonoses a nível humano,
desenvolver ações de vigilância epidemiológica das patologias,
estudo epidemiológicos e bioestáticos
Desenvolvem, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas;
ensinam técnicas desportivas realizam treinamentos especializados
com atletas de diferentes esportes; instruem lhes acerca dos
princípios e regras inerentes a cada um deles; avaliam e
supervisionam o preparo físico dos atletas; acompanham e
supervisionam as práticas desportivas; elaboram informes técnicos e
científicos na área de atividades físicas e do desporto. Os
profissionais prestam serviços no campo dos exercícios físicos com
objetivos educacionais, de saúde e de desempenho esportivo. Podem
trabalhar em academias e escolas de esporte, clubes e hotéis,
clínicas médicas e fisioterápicas, em atendimentos domiciliares, em
órgãos da administração pública direta, etc, como empregados com
carteira ou como autônomos; desenvolver seu trabalho de forma
individual, nos mais variados ambientes, em horários irregulares. em
algumas atividades, alguns profissionais podem trabalhar sob
condições especiais, por exemplo, em posições desconfortáveis por
período prolongado, sob pressão, sujeitos a mudanças climáticas e
intempéries; assumir responsabilidades sobre os procedimentos que
indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato
profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha
sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante
legal; respeitar a ética profissional; planejar e organizar qualificação,
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados
no órgão em que atua e demais campos da administração municipal;
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo,

Enfermeiro - Zona Urbana

Nível superior completo
em Enfermagem e
registro atualizado
no órgão de classe.

8

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

30 Horas
Semanais

Enfermeiro - Zona Rural – POLO I

Nível superior completo
em Enfermagem e
registro atualizado
no órgão de classe.

02

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

30 Horas
Semanais

Enfermeiro - Zona Rural – POLO II

Nível superior completo
em Enfermagem e
registro atualizado
no órgão de classe.

03

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

30 Horas
Semanais

Enfermeiro - Zona Rural – POLO III

Nível superior completo
em Enfermagem e
registro atualizado
no órgão de classe.

01

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

30 Horas
Semanais
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levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de
relatórios semestrais das atividades para análise; Efetuar a
notificação compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares
ou responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e
orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar
informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus
familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos através
de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para
prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de
experiências entre os pacientes; executar outras tarefas da mesma
natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
Atividade de planejamento, direção, coordenação, assessoramento e
execução de programas de saúde. Participar de equipes
interdisciplinares na elaboração de política de saúde, planejar,
coordenar, supervisionar; executar e avaliar programa de saúde;
participar de estudos e pesquisas na área de saúde; orientar
paciente, controlar e avaliar estagiários sob sua responsabilidade,
prestar assistência direta a pacientes graves, realizar consultas de
enfermagem, orientar paciente, família e comunidade quanto a
prevenção de doenças, promoção e recuperação de saúde; promover
curso de atualização para equipe de enfermagem, orientar, coordenar
e supervisionar a equipe de enfermagem; executar atribuições
Atividade de planejamento, direção, coordenação, assessoramento e
execução de programas de saúde. Participar de equipes
interdisciplinares na elaboração de política de saúde, planejar,
coordenar, supervisionar; executar e avaliar programa de saúde;
participar de estudos e pesquisas na área de saúde; orientar
paciente, controlar e avaliar estagiários sob sua responsabilidade,
prestar assistência direta a pacientes graves, realizar consultas de
enfermagem, orientar paciente, família e comunidade quanto a
prevenção de doenças, promoção e recuperação de saúde; promover
curso de atualização para equipe de enfermagem, orientar, coordenar
e supervisionar a equipe de enfermagem; executar atribuições
Atividade de planejamento, direção, coordenação, assessoramento e
execução de programas de saúde. Participar de equipes
interdisciplinares na elaboração de política de saúde, planejar,
coordenar, supervisionar; executar e avaliar programa de saúde;
participar de estudos e pesquisas na área de saúde; orientar
paciente, controlar e avaliar estagiários sob sua responsabilidade,
prestar assistência direta a pacientes graves, realizar consultas de
enfermagem, orientar paciente, família e comunidade quanto a
prevenção de doenças, promoção e recuperação de saúde; promover
curso de atualização para equipe de enfermagem, orientar, coordenar
e supervisionar a equipe de enfermagem; executar atribuições
Atividade de planejamento, direção, coordenação, assessoramento e
execução de programas de saúde. Participar de equipes
interdisciplinares na elaboração de política de saúde, planejar,
coordenar, supervisionar; executar e avaliar programa de saúde;
participar de estudos e pesquisas na área de saúde; orientar
paciente, controlar e avaliar estagiários sob sua responsabilidade,
prestar assistência direta a pacientes graves, realizar consultas de
enfermagem, orientar paciente, família e comunidade quanto a

Enfermeiro - Zona Rural – POLO IV

Nível superior completo
em Enfermagem e
registro atualizado
no órgão de classe.

Enfermeiro - Zona Rural – POLO V

Nível superior completo
em Enfermagem e
registro atualizado
no órgão de classe.

Enfermeiro Obstetra

Nível Superior: Diploma,
devidamente registrado,
de conclusão de curso
de graduação de nível
superior
em
Enfermagem, título de
especialista
ou
de
residência
em
Enfermagem
em
Obstetrícia,
fornecido
por instituição de ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério
da
Educação
(MEC),
acrescidos de registro
atualizado no Conselho
Regional
de
Enfermagem (COREN).

02

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

30 Horas
Semanais

03

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

30 Horas
Semanais

1

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

30 Horas
Semanais
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prevenção de doenças, promoção e recuperação de saúde; promover
curso de atualização para equipe de enfermagem, orientar, coordenar
e supervisionar a equipe de enfermagem; executar atribuições
Atividade de planejamento, direção, coordenação, assessoramento e
execução de programas de saúde. Participar de equipes
interdisciplinares na elaboração de política de saúde, planejar,
coordenar, supervisionar; executar e avaliar programa de saúde;
participar de estudos e pesquisas na área de saúde; orientar
paciente, controlar e avaliar estagiários sob sua responsabilidade,
prestar assistência direta a pacientes graves, realizar consultas de
enfermagem, orientar paciente, família e comunidade quanto a
prevenção de doenças, promoção e recuperação de saúde; promover
curso de atualização para equipe de enfermagem, orientar, coordenar
e supervisionar a equipe de enfermagem; executar atribuições
Atividade de planejamento, direção, coordenação, assessoramento e
execução de programas de saúde. Participar de equipes
interdisciplinares na elaboração de política de saúde, planejar,
coordenar, supervisionar; executar e avaliar programa de saúde;
participar de estudos e pesquisas na área de saúde; orientar
paciente, controlar e avaliar estagiários sob sua responsabilidade,
prestar assistência direta a pacientes graves, realizar consultas de
enfermagem, orientar paciente, família e comunidade quanto a
prevenção de doenças, promoção e recuperação de saúde; promover
curso de atualização para equipe de enfermagem, orientar, coordenar
e supervisionar a equipe de enfermagem; executar atribuições
Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as
atividades de enfermagem em gestantes e puérperas, e sua família
de acordo com o modelo assistencial da Instituição; Identificar
distócias obstétricas e tomar as devidas providências até a chegada
do médico; Prestar assistência de enfermagem direta e cuidados de
maior complexidade em todas as fases do parto; Prestar assistência à
parturiente no parto normal, realizando episiotomia e episiorrafia;
assumir responsabilidades sobre os procedimentos que indica ou do
qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que
tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou
consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética
profissional; planejar e organizar qualificação, capacitação e
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em
que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo
das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de
interesse do serviço público ou particular que possa interferir no
regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios
semestrais das atividades para análise; Efetuar a notificação
compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou
responsáveis de pacientes a fim de prestar informações e orientações
sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações
do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou
responsáveis; Participar de grupos terapêuticos através de reuniões
realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar
orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências
entre os pacientes; executar outras tarefas da mesma natureza ou
nível de complexidade associadas ao seu cargo.

Enfermeiro Psiquiátrico

Nível Superior:
Diploma, devidamente
registrado, de conclusão
de curso de graduação
de nível superior em
Enfermagem, título de
especialista
ou
de
residência
em
Enfermagem
em
Psiquiatria ou Saúde
Mental, fornecido por
instituição de ensino
superior
reconhecida
pelo
Ministério
da
Educação
(MEC),
acrescidos de registro
atualizado no Conselho
Regional
de
Enfermagem (COREN).

Engenheiro Agrônomo

Nível superior completo
em
Engenharia
Agrônoma e registro
atualizado no órgão de
classe.

Engenheiro Civil

Nível
Superior
em
Engenharia, e registro
atualizado no conselho
de classe.

Engenheiro Florestal

Nível superior completo
em Engenharia Florestal
e registro
atualizado no órgão de
classe

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Nível superior completo
em
engenharia
ou
arquitetura
com
especialização
em
Segurança do Trabalho,
reconhecida pelo MEC
e registro atualizado no
conselho de classe.

1

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

30 Horas
Semanais

3

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

40 Horas
Semanais

02

R$ 2.736,37 +
100% de
gratificação de
Nível Superior

40 Horas
Semanais

1

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

40 Horas
Semanais

3

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior
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30 Horas
Semanais

Prestar assistência de enfermagem direta e indireta, ao paciente com
transtorno mental, inclusive urgências psiquiátricas, por meio de
ações individuais e coletivas através de diferentes intervenções
terapêuticas; Implementar ações de enfermagem no desenvolvimento
de intervenções de saúde mental nos âmbitos hospitalar e
ambulatorial; Participar da elaboração e execução de planos
assistenciais
de saúde do paciente com transtorno psiquiátrico visando sua
integração precoce à sociedade; Criar e executar programas e
protocolos de atendimento e acolhimento ao paciente com transtorno
mental; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades
inerentes ao emprego.

Engenharia rural; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia;
melhoramento animal e vegetal; recursos naturais renováveis;
ecologia; agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola;
alimentos; tecnologia e transformação (açúcar, amidos, óleos,
laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos
produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia;
fertilizantes e corretivos;
processo de cultura e utilização do solo; microbiologia agrícola;
parques e jardins; mecanização na agricultura; implementos
agrícolas; nutrição animal; gastrologia; bromatologia e rações;
economia rural e crédito rural; desenvolver a parte agronômica e fito
sanitária, com produção de hortaliças e fruticultura local, com
formação de viveiros e introdução as novas culturas através de
fomento e orientação, como demais atividades correlatas.

Atividades de supervisão, coordenação e execução especializada de
estudos e projetos de obras civis e viárias.
Atividades referentes à engenharia rural; para fins florestais e suas
instalações complementares; silvimetria e inventário florestal;
melhoramento florestal; recursos naturais renováveis; ecologia,
climatologia e sua industrialização; edafologia; processos de
utilização do solo e de florestas; ordenamento e manejo florestal;
mecanização na floresta; economia e crédito rural para fins florestais
e outras atividades correlatas.
Coordenar e efetuar análise de projetos a serem implantados, em
conjunto com as áreas técnicas, recomendando alterações, visando
eliminar ou minimizar riscos de acidentes e doenças ocupacionais.
Assegurar que as Instituições de Saúde atendam aos requisitos de
segurança em trabalhos prestados. Validar sistemas de combate a
incêndios a fim de regularizar autos de vistoria do corpo de
bombeiros, analisar escopos técnicos, emitir laudos e pareceres,
coordenar a interface entre os vários setores envolvidos na
implantação de projetos, no que tange a área de segurança do

Estatístico

Farmacêutico Bioquímico

Nível Superior com
licenciatura em
estatística

Nível superior em
Farmácia e registro
atualizado no órgão de
classe

01

R$ 1.409,98
+ 100% de
Gratificação de
Nível Superior

40 Horas
Semanais

4

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

40 Horas
Semanais
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trabalho, coordenar projetos de construção e montagem de tarefas de
segurança no trabalho, garantindo que as mesmas estejam de acordo
com as normas das Instituições de Saúde. Fornecer subsídios e
auxiliar na elaboração de manuais, normas, procedimentos e
programas de treinamento, referentes à segurança e prevenção de
acidentes do trabalho, a fim de padronizar métodos de trabalho,
participar da especificação e desenvolvimento dos materiais de
segurança, uniformes de trabalho e Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, a fim de adequá-los às necessidades e condições de
riscos, implantar as atividades e rotinas pertinentes a NR aplicáveis
internamente, desenvolver programas de segurança junto às áreas,
desenvolver PCMSO, PPRA e documentação pertinente, implantar
programa de coleta seletiva e reciclagem conforme normas, participar
da CIPA, fazer e responsabilizar-se pela interface externa com a
comunidade dentro do escopo de segurança, fazer todos os relatórios
de segurança, implementar programas para redução do carbono,
responder pela manutenção da planta, desenvolvendo programas de
manutenção preventiva e corretiva, desenvolver projetos de redução
de custos com utilidades da planta e no sistema de gestão integrada
da qualidade.
1 - Planejar e dirigir a execução de pesquisas, diagnósticos,
levantamentos estatísticos;
2 - Planejar e dirigir os trabalhos de controle estatísticos de produção
e qualidade;
3 - Efetuar pesquisas e analises estatística;
4 - Elaborar padronizações estatísticas;
5 – Efetuar pericias em matéria estatística e assinar laudos
respectivos;
6- emitir parecer no campo da estatística;
7- Assessorar a SEASPAC na área de serviços estatísticos;
8- Estruturar os registros e controle estatísticos;
9- Participar de equipes multidisciplinares na elaboração e execução
de politicas da assistência social
10- executar atribuições correlatas ao cargo.
Atividades de supervisão, coordenação e execução especializada, em
graus de maior complexidade em execução qualificada em grau de
mediana complexidade de estudos e tarefas relativas a métodos
técnicas de produção e controle de medicamento, análises
toxicológicas hematológicas e clínicas para apoio e diagnósticos.
Supervisão do
trabalho de auxiliares de manipulação e controle de produtos
farmacêuticos e laboratório de análises clínicas e saúde pública,
assessoramento e responsabilidade técnica de órgãos ou laboratório
de análise clínica ou de saúde pública ou seus departamentos
especializados; assessoramento e responsabilidade técnica na
fiscalização profissional sanitária e técnicas de empresas,
estabelecimentos, setores fórmulas processos e métodos
farmacêuticos ou de natureza farmacêutica, direção, assessoramento
e responsabilidade por órgãos estabelecimentos setores e quem
pratique exames de caráter químico toxicológico e químico
hematológico; execução de vistoria perícia, avaliação, arbitramento e
serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do
âmbito das atribuições respectivas.

Fisioterapeuta

Fiscal Ambiental

Fonoaudiólogo

Nível superior em
Fisioterapia e registro
atualizado no
órgão de classe

Diploma, devidamente
registrado, de conclusão
de curso de graduação
de
nível
superior,
fornecido por instituição
de ensino reconhecida
pelo
Ministério da Educação,
e registro no órgão de
classe específico
quando for o caso.

Nível superior em
Fonoaudiologia e
registro atualizado
no órgão de classe.

1

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

3

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

40 Horas
Semanais

Atividades de natureza qualificada, concernentes á melhoria do
estado geral dos pacientes através de técnicos que facilitam suas
condições cardiovasculares e respiratórias, motoras e músculosesqueléticos. Prevenir complicações cardiorrespiratórias em todos os
pacientes queimados e neurológicos; prevenir o aparecimento de
escaras de decúbitos e outras complicações nos pacientes, que
permanecem por tempo prolongado nos leitos; promover e executar
técnicos de mudanças de decúbitos, cinesioterapia respiratória com e
sem incentivadores, facilitação neuromuscular proprioceptiva;
estimular deambulação precoce, objetivando a melhoria do estado
geral dos pacientes, diminuindo o tempo médio de internação;
promover palestras, seminário, etc. para que haja uma inter-relação
mais eficaz entre diversos membros de equipe multiprofissional do
hospital.

40 Horas
Semanais

Executar atividades operacionais de controle; regulação e fiscalização
ambiental; lavrar autos de infração; prover as devidas informações
nos processos administrativos; regulação e fiscalização na área
ambiental;
apresentar
sugestões
de
aprimoramento
dos
procedimentos processuais de controle; regulação e fiscalização na
área ambiental

1

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

40 Horas
Semanais

Geólogo

Nível superior completo
em Geologia ou
Ciências Geológicas

1

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

40 Horas
Semanais

Jornalista

Nível superior em
Jornalismo

1

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

40 Horas
Semanais ou
conforme Regime
Jurídico Único
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Avaliar as deficiências do paciente ligadas a comunicação oral, para
estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico, emitir parecer
quanto ao aperfeiçoamento ou praticabilidade de reabilitação
fonoaudiológica, programar e desenvolver o treinamento de voz, fala,
linguagem, expressão do pensamento de outros, avaliar o paciente no
decorrer do tratamento, promovendo os ajustes necessários à terapia
adotada, opinar quanto as possibilidades fonatórias e auditivas do
indivíduo para possibilitar seleção profissional ou escolar, participar
de equipes multiprofissional para identificação de distúrbios ou
linguagem em sua forma de expressão e audição, participar de
estudos e pesquisas na sua área de atuação, participar de atividades
de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, registrar e fornecer
dados estatísticos da sua área de atuação.
Atividades inerentes aos trabalhos topográficos e geodésicos;
levantamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos; estudos
relativos às ciências da terra; trabalhos de prospecção e pesquisa
para cubação de jazidas e determinação de seu valor econômico;
ensino das ciências geológicas nos estabelecimentos de ensino
secundário e superior; assuntos legais relacionados com suas
especialidades; perícias e arbitramentos.
Propor, elaborar e executar a política municipal de Comunicação
Social, elaborar material jornalístico sobre atos, atividades, projetos e
programas e eventos governamentais promovendo a divulgação do
mesmo; elaborar acervo e divulgar junto aos órgãos da administração
municipal material informativo sobre assuntos de interesse da
municipalidade; e fornecer subsídios para os trabalhos de marketing e
executar atividades correlatas.

Médico Clinico Geral - Zona Urbana

Médico Clinico geral – Zona Rural – POLO I

Médico Clinico geral – Zona Rural – POLO II

Médico Clinico geral – Zona Rural – POLO III

Médico Clinico geral – Zona Rural – POLO IV

Médico Clinico geral – Zona Rural – POLO V

Formação em Ensino
Superior Completo em
Medicina e
registro atualizado no
órgão de classe

Formação em Ensino
Superior Completo em
Medicina e
registro atualizado no
órgão de classe

Formação em Ensino
Superior Completo em
Medicina e
registro atualizado no
órgão de classe

Formação em Ensino
Superior Completo em
Medicina e
registro atualizado no
órgão de classe

Formação em Ensino
Superior Completo em
Medicina e
registro atualizado no
órgão de classe

Formação em Ensino
Superior Completo em
Medicina e
registro atualizado no
órgão de classe

10

R$ 3.372,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

20 Horas
Semanais

02

R$ 3.372,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

20 Horas
Semanais

03

R$ 3.372,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

20 Horas
Semanais

01

R$ 3.372,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

20 Horas
Semanais

02

R$ 3.372,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

20 Horas
Semanais

03

R$ 3.372,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

20 Horas
Semanais

20

Clínica geral, incluindo execução de consultas clínicas, exames
físicos, procedimentos ambulatoriais, exames ectoscópicos,
diagnóstico, tratamento, prognóstico e acompanhamento de
patologias; Prestar assistência integral, contínua e sistemática, com
resolutividade e boa qualidade em relação às necessidades
individuais ou coletivas de saúde da população em geral, no
atendimento em unidades de saúde e/ou serviços de saúde do
município; e demais serviços afins e/ou compatíveis com a área de
atuação.
Clínica geral, incluindo execução de consultas clínicas, exames
físicos, procedimentos ambulatoriais, exames ectoscópicos,
diagnóstico, tratamento, prognóstico e acompanhamento de
patologias; Prestar assistência integral, contínua e sistemática, com
resolutividade e boa qualidade em relação às necessidades
individuais ou coletivas de saúde da população em geral, no
atendimento em unidades de saúde e/ou serviços de saúde do
município; e demais serviços afins e/ou compatíveis com a área de
atuação
Clínica geral, incluindo execução de consultas clínicas, exames
físicos, procedimentos ambulatoriais, exames ectoscópicos,
diagnóstico, tratamento, prognóstico e acompanhamento de
patologias; Prestar assistência integral, contínua e sistemática, com
resolutividade e boa qualidade em relação às necessidades
individuais ou coletivas de saúde da população em geral, no
atendimento em unidades de saúde e/ou serviços de saúde do
município; e demais serviços afins e/ou compatíveis com a área de
atuação
Clínica geral, incluindo execução de consultas clínicas, exames
físicos, procedimentos ambulatoriais, exames ectoscópicos,
diagnóstico, tratamento, prognóstico e acompanhamento de
patologias; Prestar assistência integral, contínua e sistemática, com
resolutividade e boa qualidade em relação às necessidades
individuais ou coletivas de saúde da população em geral, no
atendimento em unidades de saúde e/ou serviços de saúde do
município; e demais serviços afins e/ou compatíveis com a área de
atuação
Clínica geral, incluindo execução de consultas clínicas, exames
físicos, procedimentos ambulatoriais, exames ectoscópicos,
diagnóstico, tratamento, prognóstico e acompanhamento de
patologias; Prestar assistência integral, contínua e sistemática, com
resolutividade e boa qualidade em relação às necessidades
individuais ou coletivas de saúde da população em geral, no
atendimento em unidades de saúde e/ou serviços de saúde do
município; e demais serviços afins e/ou compatíveis com a área de
atuação
Clínica geral, incluindo execução de consultas clínicas, exames
físicos, procedimentos ambulatoriais, exames ectoscópicos,
diagnóstico, tratamento, prognóstico e acompanhamento de
patologias; Prestar assistência integral, contínua e sistemática, com
resolutividade e boa qualidade em relação às necessidades
individuais ou coletivas de saúde da população em geral, no
atendimento em unidades de saúde e/ou serviços de saúde do
município; e demais serviços afins e/ou compatíveis com a área de
atuação

Médico Veterinário

Ensino superior em
Medicina Veterinária e
registro
atualizado no órgão de
classe

1

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

20 Horas
Semanais

1

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

40 Horas
Semanais

2

R$ 3.373,00
+50% de Adicional,
quando a carga
horária for 30h
semanais, ou,
+100% de
Adicional quando a
carga horária for
40h semanais

20 Horas
Semanais ou
conforme Regime
Jurídico Único

Nutricionista

Ensino superior
completo em Nutrição e
registro atualizado no
órgão de classe.

Procurador

Ensino
superior
completo em Direito,
registro atualizado na
OAB e comprovação de
exercício de atividade
jurídica por, no mínimo,
02
(dois) anos.

Professor Licenciado em Pedagogia – Zona Urbana

Nível superior completo
- licenciatura plena em
Pedagogia

6

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Nível superior completo,
Professor Licenciado em Pedagogia – ZONA RURAL - POLO
Licenciado
em
I
Pedagogia

05

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

21

Atividades de planejamento, coordenação e execução das ações de
vigilância sanitária. Analisar vistorias realizadas; inspecionar e
reinspecionar produtos destinados a 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 abatedouro lavrar auto de apreensão e remoção, emitir
laudos e pareceres sobre assuntos de sua especialidade; fornecer
dados estatísticos; executar atribuições correlatas.
Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução
especializada referente à educação alimentar, nutrição e dietética,
para indivíduos ou coletividades. 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 assistência à população; propor adoção de normas,
padrões e métodos de educação materno-infantil; elaborar cardápios
normais e dieterápicos; orientar os pacientes e seus familiares no
tocante a dietas;
promover a inspeção dos gêneros estocados e propor métodos e
técnicas mais adequadas à conservação dos alimentos; opinar sobre
a quantidade dos gêneros alimentícios a serem adquiridas pelos
órgãos; executar atribuições correlatas.
Defender, em juízo ou fora dele, na forma da lei, os interesses do
município; emitir pareceres em processos administrativos e responder
consultas sobre matérias de sua competência; participar por
determinação do prefeito, de comissões e grupos de trabalho;
apreciar e/ou elaborar minutas de contratos, termos ou quaisquer
outros instrumentos; elaborar informações em mandados de
segurança em que a autoridade municipal integrante da
administração direta e indireta seja apontada como co-autora; solicitar
dos órgãos municipais esclarecimentos indispensáveis ao
desempenho de suas atribuições e, quando se fizer necessário,
propor ou solicitar a requisição de processos e documentos;
representar o município em reuniões e assembléias quando
designados pelo procurador geral do município ou pelo chefe do
poder executivo; representar a procuradoria geral do município no
conselho tributário municipal; analisar projetos de lei de iniciativa do
poder executivo a ser encaminhados à câmera dos vereadores, e,
quando solicitado, apreciar outros atos de competência do prefeito
municipal; executar outras tarefas que lhe sejam cometidas por lei ou
por designação do procurador geral, pertinentes às competências da
procuradoria geral do município.
Atividades ligadas ao magistério, em estabelecimentos oficiais de
ensino, atuando na educação infantil e no ensino fundamental.
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas e dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades inerentes à função.
Atividades ligadas ao magistério, em estabelecimentos oficiais de
ensino, atuando na educação infantil e no ensino fundamental.
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas e dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades inerentes à função.

Nível superior completo,
Professor Licenciado em Pedagogia – ZONA RURAL - POLO
Licenciado
em
II
Pedagogia

Nível superior completo,
Professor Licenciado em Pedagogia – ZONA RURAL - POLO
Licenciado
em
III
Pedagogia

Nível superior completo,
Professor Licenciado em Pedagogia – ZONA RURAL - POLO
Licenciado
em
IV
Pedagogia

10

10

10

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único
20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Nível superior completo,
Professor Licenciado em Pedagogia – ZONA RURAL - POLO
Licenciado
em
V
Pedagogia

10

R$ 1.724,20

Professor Licenciado em Língua Portuguesa – Zona Urbana

Nível superior completo,
licenciatura em Língua
portuguesa

1

R$ 1.724,20

Professor Licenciado em Matemática – Zona Urbana

Nível superior completo,
com habilitação
específica em
Matemática.

1

R$ 1.724,20

Professor Licenciado em Geografia – Zona Urbana

Nível superior completo,
com
habilitação
específica em geografia

13

R$ 1.724,20

Professor Licenciado em História – Zona Urbana

Nível superior completo,
com
habilitação
especifica em história

Nível superior completo,
, com habilitação em
Professor Licenciado em Língua Portuguesa, com
Língua
Estrangeira
habilitação em Língua Estrangeira Inglês e/ou Professor
Inglês e/ou licenciado
licenciado em Língua Estrangeira – Inglês – Zona Urbana
em Língua Estrangeira
– inglês
Nível superior completo,
Licenciado em Língua
Professor Licenciado em Língua Portuguesa, com portuguesa
com
habilitação em Língua Estrangeira Inglês e/ou Professor habilitação em Língua
inglês
licenciado em Língua Estrangeira – Inglês – Zona Rural – Estrangeira
e/ou Licenciado em
POLO II
Língua Estrangeira –
Inglês

1

12

01

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

22

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único
20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único
20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Atividades ligadas ao magistério, em estabelecimentos oficiais de
ensino, atuando na educação infantil e no ensino fundamental.
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas e dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades inerentes à função.
Atividades ligadas ao magistério, em estabelecimentos oficiais de
ensino, atuando na educação infantil e no ensino fundamental.
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas e dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades inerentes à função.
Atividades ligadas ao magistério, em estabelecimentos oficiais de
ensino, atuando na educação infantil e no ensino fundamental.
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas e dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades inerentes à função.
Atividades ligadas ao magistério, em estabelecimentos oficiais de
ensino, atuando na educação infantil e no ensino fundamental.
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas e dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades inerentes à função.
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

atividades correlatas

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Professor Licenciado em Língua Portuguesa, com
habilitação em Língua Estrangeira Inglês e/ou Professor
licenciado em Língua Estrangeira – Inglês – Zona Rural –
POLO III

Professor Licenciado em Língua Portuguesa, com
habilitação em Língua Estrangeira Inglês e/ou Professor
licenciado em Língua Estrangeira – Inglês – Zona Rural –
POLO IV

Professor Licenciado em Língua Portuguesa, com
habilitação em Língua Estrangeira Inglês e/ou Professor
licenciado em Língua Estrangeira – Inglês – Zona Rural –
POLO V

Nível superior completo,
Licenciado em Língua
portuguesa
com
habilitação em Língua
Estrangeira
inglês
e/ou Licenciado em
Língua
Nível superior completo,
Licenciado em Língua
portuguesa
com
habilitação em Língua
Estrangeira
inglês
e/ou Licenciado em
Língua
Nível superior completo,
Licenciado em Língua
portuguesa
com
habilitação em Língua
Estrangeira
inglês
e/ou Licenciado em
Língua

01

02

02

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

Professor Licenciado em Educação Física – Zona Urbana

Nível superior completo,
Licenciado
em
Educação Física

1

R$ 1.724,20

Professor licenciado em Educação Física – Zona Rural –
POLO II

Nível superior completo,
licenciado em educação
física

03

R$ 1.724,20

Professor licenciado em Educação Física – Zona Rural –
POLO III

Nível superior completo,
licenciado em educação
física

01

R$ 1.724,20

Professor licenciado em Educação Física – Zona Rural –
POLO IV

Nível superior completo,
licenciado em educação
física

03

R$ 1.724,20

Professor licenciado em Educação Física – Zona Rural –
POLO V

Nível superior completo,
licenciado em educação
física

01

R$ 1.724,20

Professor Licenciado em Artes Visuais – Zona Urbana

Nível superior completo,
Licenciado em Artes
Visuais

2

R$ 1.724,20

Professor Licenciado em artes visuais - Zona Rural – POLO
II

Nível superior completo
licenciado em artes
visuais

01

R$ 1.724,20

Professor Licenciado em artes visuais –
Zona Rural – POLO IV

Nível superior completo
licenciado em artes
visuais

01

R$ 1.724,20

23

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único
20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único
20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único
20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único
20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único
20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único
20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único
20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único
20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas
Planejar, coordenar e desenvolver, junto à criança, adolescente e
idoso, atividades de educação física estimulando a prática de
esportes, ginástica, dança etc., objetivando o desenvolvimento da
psico-motriz de atividade e integração social.
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Professor Licenciado em Ciências e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Ciências Agrarias e da Natureza e/ou Ciências da Natureza
e/ou Ciências Naturais – Zona Rural – POLO II

Professor Licenciado em Ciências e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Ciências Agrarias e da Natureza e/ou Ciências da Natureza
e/ou Ciências Naturais – Zona Rural – POLO III

Professor Licenciado em Ciências e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Ciências Agrarias e da Natureza e/ou Ciências da Natureza
e/ou Ciências Naturais – Zona Rural – POLO IV

Professor Licenciado em Ciências e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Ciências Agrarias e da Natureza e/ou Ciências da Natureza
e/ou Ciências Naturais – Zona Rural – POLO V

Professor Licenciado em Língua Portuguesa e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Letras e Linguagens e/ou Linguagens, Letras e Artes e/ou
Linguagens, Letras e Literatura – Zona Rural – POLO I

Nível superior completo,
Licenciado
em
Ciências
e/ou
Licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Ciências Agrarias e da
Natureza
e/ou
Ciências da Natureza
e/ou Ciências Naturais
Nível superior completo,
Licenciado
em
Ciências
e/ou
Licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Ciências Agrarias e da
Natureza
e/ou
Ciências da Natureza
e/ou Ciências Naturais
Nível superior completo,
Licenciado
em
Ciências
e/ou
Licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Ciências Agrarias e da
Natureza
e/ou
Ciências da Natureza
e/ou Ciências Naturais
Nível superior completo,
Licenciado
em
Ciências
e/ou
Licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Ciências Agrarias e da
Natureza
e/ou
Ciências da Natureza
e/ou Ciências Naturais
Nível superior completo,
Licenciado em Língua
Portuguesa
e/ou
licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Letras e Linguagens
e/ou
Linguagens,
Letras e Artes e/ou
Linguagens, Letras e
Literatura

02

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

01

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

05

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas.

02

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

01

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

24

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Professor Licenciado em Língua Portuguesa e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Letras e Linguagens e/ou Linguagens, Letras e Artes e/ou
Linguagens, Letras e Literatura – Zona Rural – POLO II

Professor Licenciado em Língua Portuguesa e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Letras e Linguagens e/ou Linguagens, Letras e Artes e/ou
Linguagens, Letras e Literatura – Zona Rural – POLO III

Professor Licenciado em Língua Portuguesa e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Letras e Linguagens e/ou Linguagens, Letras e Artes e/ou
Linguagens, Letras e Literatura – Zona Rural – POLO IV

Professor Licenciado em Língua Portuguesa e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Letras e Linguagens e/ou Linguagens, Letras e Artes e/ou
Linguagens, Letras e Literatura – Zona Rural – POLO V

Nível superior completo,
Licenciado em Língua
Portuguesa
e/ou
licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Letras e Linguagens
e/ou
Linguagens,
Letras e Artes e/ou
Linguagens, Letras e
Literatura
Nível superior completo,
Licenciado em Língua
Portuguesa
e/ou
licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Letras e Linguagens
e/ou
Linguagens,
Letras e Artes e/ou
Linguagens, Letras e
Literatura
Nível superior completo,
Licenciado em Língua
Portuguesa
e/ou
licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Letras e Linguagens
e/ou
Linguagens,
Letras e Artes e/ou
Linguagens, Letras e
Literatura
Nível superior completo,
Licenciado em Língua
Portuguesa
e/ou
licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Letras e Linguagens
e/ou
Linguagens,
Letras e Artes e/ou
Linguagens, Letras e
Literatura

Nível superior completo,
Licenciado
em
Matemática
e/ou
Professor Licenciado em Matemática e/ou Professor
licenciado
em
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Educação do Campo
Matemática e/ou Sistemas de Informação – Zona Rural –
com Habilitação em
POLO II
Matemática
e/ou
Sistemas
de
Informação

02

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

04

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

06

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

07

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

06

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

25

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Professor Licenciado em Matemática e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Matemática e/ou Sistemas de Informação – Zona Rural –
POLO III

Professor Licenciado em Matemática e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Matemática e/ou Sistemas de Informação – Zona Rural –
POLO IV

Professor Licenciado em Matemática e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Matemática e/ou Sistemas de Informação – Zona Rural –
POLO V

Professor Licenciado em Geografia e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Ciências Humanas e Sociais – Zona Rural – POLO I

Professor Licenciado em Geografia e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Ciências Humanas e Sociais – Zona Rural – POLO II

Professor Licenciado em Geografia e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Ciências Humanas e Sociais – Zona Rural – POLO III

Nível superior completo,
Licenciado
em
Matemática
e/ou
licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Matemática
e/ou
Sistemas
de
Informação
Nível superior completo,
Licenciado
em
Matemática
e/ou
licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Matemática
e/ou
Sistemas
de
Informação
Nível superior completo,
Licenciado
em
Matemática
e/ou
licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Matemática
e/ou
Sistemas
de
Informação
Nível superior completo,
licenciado
em
Geografia
e/ou
Licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Ciências Humanas e
Sociais
Nível superior completo,
licenciado
em
Geografia
e/ou
Licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Ciências Humanas e
Sociais
Nível superior completo,
licenciado
em
Geografia
e/ou
Licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Ciências Humanas e
Sociais

03

05

06

01

05

03

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único
Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

26

Professor Licenciado em Geografia e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Ciências Humanas e Sociais – Zona Rural – POLO IV

Professor Licenciado em Geografia e/ou Professor
Licenciado em Educação do Campo com Habilitação em
Ciências Humanas e Sociais – Zona Rural – POLO V

Professor Licenciado em História e/ou Professor Licenciado
em Educação do Campo com Habilitação em Ciências
Humanas e Sociais – Zona Rural – POLO II

Professor Licenciado em História e/ou Professor Licenciado
em Educação do Campo com Habilitação em Ciências
Humanas e Sociais – Zona Rural – POLO III

Professor Licenciado em História e/ou Professor Licenciado
em Educação do Campo com Habilitação em Ciências
Humanas e Sociais – Zona Rural – POLO IV

Professor Licenciado em História e/ou Professor Licenciado
em Educação do Campo com Habilitação em Ciências
Humanas e Sociais – Zona Rural – POLO V

Professor Licenciado em Ciências Agrarias e/ou agrícolas e
da Natureza - Zona Rural – POLO II

Nível superior completo,
licenciado
em
Geografia
e/ou
Licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Ciências Humanas e
Sociais
Nível superior completo,
licenciado
em
Geografia
e/ou
Licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Ciências Humanas e
Sociais
Nível superior completo,
Licenciado
em
História
e/ou
Licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Ciências Humanas e
Sociais
Nível superior completo,
Licenciado
em
História
e/ou
Licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Ciências Humanas e
Sociais
Nível superior completo,
Licenciado
em
História
e/ou
Licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Ciências Humanas e
Sociais
Nível superior completo,
Licenciado
em
História
e/ou
Licenciado
em
Educação do Campo
com Habilitação em
Ciências Humanas e
Sociais
Nível superior completo,
Licenciado
em
Ciências Agrarias e/ou
agrícolas
e
da
Natureza

05

06

04

02

08

06

01

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

27

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas

Planejar, ministrar aulas, participar das horas pedagógicas, dos
cursos de formação continuada oferecidos pelo município e outras
atividades correlatas
Ministrar aulas interdisciplinares de Ciências da Natureza e
Ciências Agrárias

Nível superior completo,
Licenciado
em
Professor Licenciado em Ciências Agrarias e/ou agrícolas e
Ciências Agrarias e/ou
da Natureza - Zona Rural – POLO IV
agrícolas
e
da
Natureza

Profissional de apoio escolar – Mediador

Nível superior completo,
com licenciatura em
pedagogia
e
com
especialização na área
da educação especial e
ou educação exclusiva

01

20

R$ 1.724,20

R$ 1.724,20

28

20 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

40 horas semanais
ou conforme
Regime Jurídico
Único

Ministrar aulas interdisciplinares
Ciências Agrárias

de

Ciências

da

Natureza

e

Realizar a recepção do(s) aluno(s) público-alvo da educação especial
na escola; acompanhá-los) até a sala de aula e, ao término das
atividades, acompanhá-los) até o portão da escola;
Dar assistência nas questões de mobilidade ao(s) aluno(s) com
incapacidade total ou parcial nos diferentes espaços educativos,
inclusive na transferência da cadeira de rodas para outros mobiliários
e/ou espaços e vice-versa, tendo cuidado quanta ao posicionamento
adequado as condições do(s) aluno(s) com deficiência nas carteiras
escolares;
Auxiliar, quando necessário, nas atividades de locomoção, higiene,
troca de vestuário e/ou fraldas/absorventes, higiene bucal e
alimentação, prestando auxílio individualizado aos estudantes que
não realizam essas atividades com independência:
Auxiliar os alunos público-alvo da Educação Especial nas atividades
de alimentação, servindo-o(s) e permanecendo com o(s) mesmo(s)
no local, quando necessário, até o final da refeição, em seguida
realizar a higiene pessoal e encaminha-lo(s) até a sala de aula;
Em caso de acidente, moléstia ou evento que indique a necessidade
de atendimento médico, providenciar o imediato chamamento de
socorro especializado, adotando as rotinas gerais de primeiros
socorros recomendadas pelas autoridades de saúde, comunicando o
fato a direção da Unidade de Ensino;
Estimular a interação com os alunos da escola, traçando parceria com
a comunidade escolar;
Executar as orientações, destinadas ao profissional de apoio escolar,
contidas no piano de atendimento individualizado do(s) aluno(s),
quando houver;
Permanecer durante o período de aula do(s) aluno(s) com deficiência
dentro da sala, realizando suas funções e auxiliando o(s) aluno(s)
com deficiência durante o desenvolvimento das atividades escolares;
Estimular a autonomia dos alunos público-alvo da Educação Especial
no desenvolvimento de atividades de alimentação, higiene e
locomoção, no contexto escolar:
Atuar de forma articulada com os professores que atuam junto ao
público-alvo da Educação Especial, da sala regular, da sala de
recursos multifuncionais, entre outros profissionais no contexto
escolar;
Participar do planejamento pedagógico realizado pela Unidade de
Ensino e/ou pela Secretaria Municipal de Educação:
Participar das formações continuadas voltadas para o atendimento
dos alunos público-alvo da Educação Especial;
Acessar a pasta documental do(s) aluno(s) com o objetivo de
buscar informações sobre a deficiência do(s) mesmo(s), através de
laudos, relatórios, piano de atendimento individualizado, entre outros;
Auxiliar nas atividades correlatas ao bem-estar do(s) aluno(s) públicoalvo da educação especial, levando ao conhecimento da direção da
Unidade de Ensino quaisquer fatos ou fatores externos ou
internos
que
possam
interferir no aprendizado, saúde ou
convivência saudável do(s) referido(s) aluno;

Psicólogo

Superior completo em
Psicologia e registro
atualizado no órgão de
classe

Tradutor e intérprete de Libras - NS

Nível superior completo
em quaisquer áreas
com especialização em
tradução e interpretação
de libras ou com
certificado
em
proficiência em tradução
e interpretação de libras

2

4

R$ 1.409,98
+100%
de 40 Horas
Adicional de Nível Semanais
Superior

R$ 1.724,20

29

20 Horas
Semanais ou
conforme Regime
Jurídico Único

Na ausência do(s) aluno(s) público-alvo da Educação Especial na
escola, o profissional de apoio ficará a disposição para o
desenvolvimento de atividades com outros
alunos público-alvo da educação especial. Na ausência desses
alunos, colaborar com atividades correlatas, conforme orientação da
gestão escolar;
Atuar em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária,
em todos os níveis e modalidades de ensino, excluídas as técnicas ou
os procedimentos identificados com profissões legalmente
estabelecidas;
Auxiliar e mediar a realização de atividades escolares desenvolvidas
no contexto escolar inclusive as atividades extraclasse, de modo a
garantir o direito a educação aos estudantes que não realizam essas
atividades com autonomia e independência;
Permanecer durante o período de aula do aluno com deficiência
dentro da sala, realizando suas funções e auxiliando o aluno com
deficiência durante o desenvolvimento das atividades escolares.
Atividades do planejamento, supervisão, coordenação e execução
relativas ao estudo do comportamento humano e da dinâmica da
personalidade com orientação psicopedagógica e ao ajustamento
individual. Elaborar e analisar projeto relacionadas com a
especialidade, controlar e avaliar os resultados de programa no
campo de 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
vistas à orientação psicopedagógica, bem como a seleção
profissional e ajustamento ao trabalho, estabelecer medidas
destinadas a orientar o desenvolvimento comportamental do servidor,
coordenar, executar e avaliar trabalho que visem à integração,
desenvolvimento e adaptação do homem ao trabalho e a
organização, colaborar em trabalhos que visem a elaboração de
diagnósticos psicosocioeconômica, acompanhar a implantação de
programas, colaborar com médicos assistente social e outros
profissionais, na ajuda aos inadaptados, emitir pareceres sobre
assunto de sua competência; apresentar relatórios periódicos,
coordenar e orientar estudos, projetos e investigações sobre as
causas de desajustamento psicológico
Fazer tradução e interpretação da Língua Portuguesa para Libras de
todas as áreas de conhecimento do currículo da educação básica da
Rede Pública Municipal de Ensino;
Participar de atividade extraclasse como palestras, cursos, jogos,
encontros, debates e visitas, junto com a turma que exercite atividade
como interprete;
Prestar serviços
em seminários, cursos, reuniões e/ou outros
eventos de formação continuada promovidos pela Secretaria
Municipal de Educação, quando solicitado;
Participar do planejamento pedag6gico, a fim de otimizar o conteúdo
específico de cada disciplina, relacionando sempre com o ato de
interpretar;
Intermediar a comunicação entre interlocutores surdos e ouvintes em
situações do cotidiano escolar;
Interagir com o professor da turma regular nas ações pedagógicas
planejadas e/ou realizadas no ambiente escolar;

Tecnólogo de Alimentos

Nível Médio Curso
Técnico
Profissionalizante na
área específica e
inscrição no respectivo
Conselho de Classe

1

R$ 1.409,98
+100% de
Adicional de Nível
Superior

30

30 Horas
Semanais ou
conforme Regime
Jurídico Único

Solicitar aos professores, antecipadamente, os assuntos a serem
abordados da(s) disciplinas a serem ministradas, para facilitar a
atuação do intérprete;
Interpretar de forma fiel, não alterando a informação da língua fonte
para a língua alvo ou vice-versa;
Participar de atividades não ligadas ao ensino, mas que se faça
necessária a realização de interpretação Libras/Língua Portuguesa ou
vice-versa, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de
Marabá:
Realizar outras atribuições compatíveis com a sua formação quando
solicitado pela Secretaria Municipal de Educação ou Prefeitura
Municipal de Marabá:
Participar ativamente das atividades do cotidiano escolar, atentando
sempre para a intermediação dos diálogos envolvendo estudantes
com surdez em situações diversas
Vistoriar, emitir relatórios, pareceres periciais, laudos técnicos,
indicando as medidas a serem adotadas e realizar serviços técnicos
relacionados com as atividades tecnológicas envolvidas no
beneficiamento, armazenamento, industrialização, conservação,
acondicionamento e embalagem de alimentos. Coordenar, orientar,
supervisionar, dirigir e assumir a responsabilidade técnica das
atividades envolvidas nos processos de industrialização de
alimentos. Participar do desenvolvimento de pesquisas, na área de
processamento de alimentos. Executar análises químicas, físicoquímicas, químico-biológicas, bromatológicas, toxicológicas dos
insumos, produtos intermediários e finais da indústria de alimentos e
no controle de qualidade dos processos químicos, bioquímicos e
biotecnológicos envolvidos, utilizando métodos gravimétricos e
volumétricos e/ou instrumentais. Efetuar controles fitossanitários,
nas etapas de armazenamento, produção, distribuição e consumo
sempre relacionados ao desenvolvimento de soluções tecnológicas
a serem utilizadas nos procedimentos industriais de obtenção de
produtos alimentares. Planejar, conduzir, gerenciar e efetuar o
controle de qualidade dos processos químicos, bioquímicos e
biotecnológicos utilizados nas etapas da industrialização de
alimentos, desde a matéria prima, incluindo derivados, até o produto
final e as operações unitárias utilizadas no tratamento de águas
destinadas à indústria de alimentos e dos efluentes líquidos,
emissões gasosas e resíduos sólidos. Efetuar a inspeção das
atividades produtivas, zelando pelo cumprimento das normas
sanitárias e dos padrões de qualidade dos produtos alimentares
industrializados. Efetuar a aquisição, conduzir a montagem e
manutenção de máquinas e equipamentos de implementos e
supervisionar a instrumentação de controle das máquinas existentes
nas instalações das indústrias de alimentos. Realizar as atividades
de estudo, planejamento, elaboração de projeto. Desempenhar
outras atividades e serviços não especificados na presente
Resolução e que se situem no domínio de sua capacitação técnicocientífica, conforme indicar a natureza da Organização Curricular
cumprida pelo profissional, a ser definido pelo Conselho Federal de
Química.

Terapeuta Ocupacional

Ensino Superior
Completo em Terapia
Ocupacional e registro
atualizado
no órgão de classe

1

R$ 1.409,98+100%
de Adicional de Nível
Superior

40 Horas
Semanais

Zootecnista

Nível
superior
zootecnia

1

R$ 1.409,98+100%
de Adicional de Nível
Superior

30 horas
semanais

em

Prepara programas ocupacionais se baseado em casos a serem
tratados para proporcionar a esses pacientes uma terapêutica que
possa desenvolver e aproveitar seu interesses por determinados
trabalhos, planejar trabalhos individuais ou em grupos pequenos,
tais com: trabalhos criativos manuais de mecanografia, orticultura e
outros, estabelecendo a tarefas de acordo com as prescrições
médicas, para possibilitar a redução ou a cura das deficiências do
paciente, desenvolver a capacidade mental dos pacientes através de
programas próprios de reabilitação, promover a melhoria do seu
estado Psicológico, dirigindo os trabalhos de reabilitação dos
pacientes, supervisionando os na execução das tarefas prescritas,
para auxiliar o desenvolvimento de programas específicos e
apressar a reabilitação dos pacientes.
Realizar e responsabilizar-se por supervisão técnica em
estabelecimentos de cria e produção de animais com finalidade
econômica; Assessorar programas de controle sanitário, higiene,
profilaxia e rastreabilidade animal, públicos e privados, visando às
segurança alimentar humana; supervisão/vistoria de canis, gatis,
pensões, hotéis, escolas de adestramento, empresas de aluguel de
cães de guarda e congêneres; Supervisão/gerenciamento de
atividades diversas de Centro de Controle de Zoonoses; Controle
sustentável de pragas, doenças e vetores que ameaçam a saúde
animal, vegetal e humana; Desenvolvimento de atividades que visem
a preservação do meio ambiente; Exercer a supervisão técnica do
processo e das tecnologias de produção de produtos e derivados de
origem animal; Desenvolvimento de projetos e políticas públicas de
Vigilância Ambiental.

QUADRO DE PESSOAL DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
CRIADOS PELAS LEIS Nº 17495 de 09/01/2012, 17.553 DE 12/12/2012 CONSOLIDADAS PELA LEI Nº 17756/2016 de 20/12/2016.
CARGOS DESTNADOS AO IPASEMAR - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Denominação do
cargo

Médico Perito

Vencimento Base

3.423,43 + 100% de nível superior

Referência

IPASNS01

Vagas
para Concurso

1

Exigências de
Provimento
Nível Superior em
Medicina com
registro no
Conselho
Regional de
Medicina e
experiência na
atividade medico pericial.

31

Carga Horária

20 HORAS
SEMANAIS ou
conforme Regime
Jurídico Único

Atribuições do Cargo
I - planejar e executar atividades de coletas e análise de
informações para o desenvolvimento ou modificações dos
sistemas de processamento de dados implantados no
IPASEMAR;
II - projetar, desenvolver, supervisionar e especificar os sistemas
informatizados e os métodos de implantação/execução dos
mesmos;
III - acompanhar o desenvolvimento de novas tecnologias e
sistemas de informação, analisando sua aplicabilidade e
viabilidade para o IPASEMAR;
IV - realizar assessoria direta às diversas áreas administrativas e
operacionais do IPASEMAR relacionados com os sistemas

Analista
Previdenciário

3.423,43 +
100% de nível superior

IPASNS01

1+CR*

Nível superior em
Direito, Ciências
Contábeis ou
Administração
Pública, ou
Administração de
empresas ou
Economia.

40 HORAS
SEMANAIS ou
conforme Regime
Jurídico Único

informatizados de gestão administrativa do órgão;
V - gerar relatórios gerenciais e operacionais, garantindo sua
qualidade e confiabilidade;
VI - acompanhar o fluxo de informações, identificando pontos
críticos e propondo ações de correção;
VII - definir objetivos de sistemas, documentar pesquisas,
codificar aplicativos e analisar resultados;
VIII - participar de comissões encarregadas do desenvolvimento e
execução de projetos e atividades nas diversas áreas de atuação
do IPASEMAR;
IX - executar outras tarefas correlatas ou as que lhe venham a ser
atribuídas de acordo com sua habilitação profissional.
I - analisar, acompanhar e instruir processos de concessão,
pagamento, cadastro e informações de aposentadorias e pensões
do conjunto de servidores públicos do Município de Marabá – PA;
II - planejar, implantar e avaliar as ações voltadas às atividades
relativas ao Regime Próprio de Previdência no âmbito do
Município de Marabá, propondo as adequações necessárias;
III - planejar, implantar, coordenar e avaliar ações voltadas ao
atendimento e orientação aos segurados ativos, inativos,
pensionistas e dependentes, zelando pela manutenção e
atualização do cadastro previdenciário;
IV - acompanhar as atividades de gestão de recursos humanos,
gestão orçamentária, financeira, patrimonial, análise contábil,
auditoria contábil, despesas de pessoal, cálculos judiciais, política
de investimentos da entidade e gestão da tecnologia e sistemas
de informação relacionados com os serviços do IPASEMAR;
V - proceder à orientação previdenciária e atendimento aos
usuários;
VI - realizar estudos técnicos e estatísticos;
VII - executar, em caráter geral, as demais atividades inerentes às
competências do IPASEMAR;
VIII - executar outras atividades correlatas ou as que lhe venham
a ser atribuídas de acordo com sua habilitação profissional.

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Técnico
Previdenciário

3.565,13

IPASNM02

2+CR*

Nível Médio Certificado de
conclusão de
curso de ensino
médio ou
equivalente.

40 HORAS
SEMANAIS
ou conforme
Regime
Jurídico Único

I - prestar atendimento aos segurados do Regime Próprio de Previdência do Município de Marabá - PA;
II - executar as atividades administrativas no processo de concessão e pagamento de aposentarias e
pensões;
III - executar as atividades de apoio relacionadas à administração e gestão do IPASEMAR;
IV - executar quaisquer outras atividades de apoio às atribuições do Analista Previdenciário;
V – executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
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CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Auxiliar de
Serviços Gerais

954,00

IPASNF01

1+CR*

Nível Fundamental
- Certificado de
curso de ensino
fundamental.

40 HORAS
SEMANAIS
ou conforme
Regime
Jurídico Único

I - executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas do órgão,
bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos
adequados e rotinas previamente definidas;
II - efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em
condições de uso;
III - executar atividades de copa;
IV - auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
V - separar os materiais recicláveis para descarte;
VI - atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados, bem como receber, separar e entregar
correspondências, papéis, jornais e outros materiais;
VII - reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes;
VIII - controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de atuação;
IX - desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou segurança do
trabalho;
X - zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais
utilizados, bem como do local de trabalho;
XI - executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho;
XII - executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

*CR = Cadastro de Reserva

QUADRO DE PESSOAL DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
CRIADOS PELA LEI Nº 17492 de 09/01/2012.
CARGOS DESTNADOS A SUPPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Assistente
Administrativo

Agente de
regularização
fundiária

Técnico em
Agrimensura

R$ 1.056,11

R$ 1.056,11

R$ 1.056,11

03

Nível Médio - Certificado de
conclusão de curso de ensino
médio

40 HORAS
SEMANAIS

02

Nível Médio - Certificado de
conclusão de curso de ensino
médio

40 HORAS
SEMANAIS

01

Nível Médio - Certificado de
conclusão de curso de ensino
médio

40 HORAS
SEMANAIS

Desenvolver atividades de execução de técnicas administrativas de nível médio, abrangendo recursos
humanos, materiais, financeiros, orçamentários, serviços de digitação e atividades, nos diversos setores da
SDU
Executar atividade de alinhamento, arrumação e medição de terrenos, especificando suas localizações,
confrontações, elaborando croquis e relatórios; realizar diligencias, quando determinadas pelo seu superior
hierárquico, em processo administrativo ou para solucionar pendencias de urgente solução, delas extraindo
relatórios; executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Realizar atividades de coordenação e execução a nível médio relativas a levantamentos topográficos,
efetuando medições com auxilio de instrumento de agrimensura e registrando dados para fornecer
informações de interesse sobre terrenos e locais de construção ou de exploração, dentre outros; outras
atividades correlatas.
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CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Motorista –
Categoria AB

R$ 1.538,83

01

Nível Fundamental
- Certificado de
curso de ensino
fundamental,
Carteira Nacional
de Habilitação
Categoria AB

40 HORAS
SEMANAIS

Dirigir veículos de passageiros e de cargas; manter os veículos em condições de conservação e funcionamento,
providenciando conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; manter renovada sua Carteira Nacional de
Habilitação; executar outras tarefas afins

POLOS:
POLO I – PA 150 / SÃO FELIX RURAL
PA 150, KM 11 - Vila Matrinxã.
Vila Geladinho – PA Sabino São Pedro
Vila Espírito Santo
Vila Murumuru
Vicinal São Sebastião, Vila Carrapato, às margens do rio Tocantins
PA 150, km 06 – Vila Sarandi.
POLO II – MARGEM DA FERROVIA
Vila dos Maranhenses
BR 230, Vila do Gol
BR 230, Vila Nova Esperança – Assentamento Igarapé do Rato
BR 230, km 35 - Vila Sororó
BR 230, km 60 – Assentamento Castanheira
BR 230, km 52 – Acampamento Helenira Rezende
BR 230, km 33, penetração 08 km, Assentamento 26 de Março
BR 230, Km 60 – penetração 12 km
BR 230, Vila Cedrinho Km 46 – Penetração 20 Km
BR 230, Km 33 Penetração - 18 km Vila Piranheira
BR 230, km 33, penetração 28 km – Vila Carajás
BR 230, km 33, penetração 21 km /Assentamento Escada Alta
BR 230, km 35, penetração 27 km/ Acampamento Fazenda Itacaiunas
BR 230/ Km 33 Penetração 15 Km / PA Pioneira - Cosipar
BR 230, km 35, penetração 45 km, Fazenda Sagrada Família
BR 230, km 33, penetração 56 km, Água fria, PA Liberdade
Cristalândia, km 110, PA Gameleira
BR 230, km 12, penetração 14 km - Vila Café
BR 230, km 12, Vila Café- Projeto Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro
BR 230, KM 33, penetração 10 km, Assentamento Hugo Chaves
BR 230, KM 35, penetração 40 km, Av. Eduardo Bezerra, s/n, Vila Itainópolis,
BR 230, km 35, Vila Sororó
BR 230, km 35, Assentamento Lajedo II
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BR 230, Vila Jatobá, PA Felicidade
BR 230, km 33, penetração 22 km, Vila Boa Esperança
BR 230, km 35, Fazenda Itacaiúnas
Transamazônica 90 km, penetração 25 km, Assentamento Patauá,
Transamazônica 90 km, penetração 35 km, Assentamento Patauá
BR 230, Km 45 – Vila Monte Sinai
BR 230, Rua Jacarandá Qd especial s/n, Bairro Cidade de Deus- Vila Sororó- km 35
BR 230, km 45, penetração 20 km - Vila Sapecado – / PA Lajedo
POLO III – PARAUPEBAS
PA Liberdade, Polo Parauapebas
Assentamento Rio Branco (Vila) 45 Km , após Parauapebas / Fazenda Rio Branco
Assentamento Brasil, vila Brasil – polo Parauapebas
Assentamento Casa Branca – polo Parauapebas
Assentamento PA Itacaiunas – polo Parauapebas
Assentamento PA Cachoeira Preta II – polo Parauapebas
Assentamento, Itacaiúnas, Açu – Vila Alto Bonito - Fazenda Gameleira
Garimpo das Pedras - Alto Bonito II – polo Parauapebas
Fazenda Nova Esperança/Devanir – polo Parauapebas
Assentamento Carimã – polo Parauapebas
Assentamento Nova Conquista – polo Parauapebas
Assentamento Boa sorte – polo Parauapebas

POLO IV – RIO PRETO I

Estrada do Rio Preto - PA Nova Vida
Estrada do Rio Preto, Vila São João – Serra do Encontro Km 54 – PA Tartaruga
Rod. Transamazônica, KM 21 - Vila Boa Esperança do Burgo
Estrada do Rio Preto, Km 70 – Vila Embauba
Estrada do Rio Preto, Assentamento Sumauma
Estrada do Rio Preto, Vila Bom Jesus da Voltinha
Estrada do Rio Preto – PA Talismã
Estrada do Rio Preto, PA Morajuba
Rod. Transamazônica, Km 23 – Chácara Estância Jardim Secreto Assentamento Grande Vitória
Rod. Transamazônica, Assentamento Belo Vale
Estrada do Rio Preto, Rua São Paulo, s/n, Vila Santa Fé
Rod Transamazônica km 21, penetração 5 km, PA Burgo
Estrada do Rio Preto, Rua São Paulo s/n Vila Santa Fé
Estrada do Rio Preto, Rua Amazonas –s/n, Brejo do Meio
Estrada do Rio Preto, Rua Principal s/n- Vila Santa Fé
Estrada do Rio Preto, Rua Amazonas, S/N - Brejo do Meio
Estrada do Rio Preto - Vila Conquista – PA Princesa
Estrada do Rio Preto, Rua da Bíblia, Vila Três Poderes
Estrada do Rio Preto, Rua Ceará, s/n Brejo do Meio.
Estrada do Rio Preto, Vila Zé do ônibus, PA Nova Vida
Estrada do Rio Preto, Vila Alto Bonito, Serra do Encontro, PA Cinzeiro, Gleba Café
Rod. Transamazônica - Km 21 (Vila Santa Maria)
Rodovia Transamazônica Km 16 PA Santa Rita
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Estrada do Rio Preto, Fazenda Nova Olinda – PA Padre Josimo
Rodovia Transamazônica Km 08, Rua Dorivan -.Vila São José
Estrada do Rio Preto, km 50, PA Cabo de Aço
Estrada do Rio Preto, Assentamento Tibiriçá - km11
Estrada do Rio Preto, – PA Alegria - sentido Brejo do Meio

POLO V – RIO PRETO II
Estrada do Rio Preto, PA Frutão.
Estrada do Rio Preto, PA Volta do Tapirapé, após a Vila União 45 KM – Vila Tainá (Bandinha)
Estrada do Rio Preto, Vila Boa Vista, PA Volta Grande
Estrada do Rio Preto, km 240, Vila Josinópolis
Estrada do Rio Preto, Vila São Francisco - Assentamento Bandeirantes
Estrada do Rio Preto, Assentamento Estrela do Norte
Estrada do Rio Preto, Vila São Pedro
Estrada do Rio Preto, PA Volta do Tapirapé , 33 Km após Vila União
Estrada do Rio Preto, Vicinal Tracoá, Km 220, Após a Vila 04 Bocas
Estrada do Rio Preto, Vila União km 140
Estrada do Rio Preto, Rua Gilvan Chaves, s/n Vila São Raimundo – km 140
Estrada do Rio Preto, PA José Pinheiro Lima, Vila Santa Marta, 135km
Estrada do Rio Preto, PA Maravilha – vicinal 08, km 240
Estrada do Rio Preto, Cinturão Verde I - VS 01
Estrada do Rio Preto, Av. Castelo Branco, s/n, Vila José Capistrano de Abreu
Estrada do Rio Preto, Vila Buritirana - Próximo ao Porto da Balsa
Estrada do Rio Preto, Vs. 03 - Vila Nova - PA / Goiano
Estrada do Rio Preto, PA Cabanagem, 230 km
Estrada do Rio Preto, PA Volta Grande
Estrada do Rio Preto,. PA Serra Azul
Estrada do Rio Preto, PA Cupu - 250 km
Estrada do Rio Preto, PA Cupu – vicinal 1
Estrada do Rio Preto, Vila Novo Planalto km 240 -(macaco careca)
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