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A Prefeita Municipal de Maracanã/PA, no uso de suas atribuições legais e em consonância com as 

legislações Federal, Estadual e Municipal, torna pública a realização de concurso público destinado a 

selecionar candidatos para o provimento efetivo nos cargos de níveis fundamental, médio e superior para 

preenchimento de vagas dos quadros de carreiras e formação de cadastro de reserva, nos termos do disposto 

no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã Lei n°057/1990, Lei Municipal n° 

014/1997, de 20 de novembro de 1997 e suas alterações (Lei Municipal n.º 043/2018, de 14 de dezembro de 

2018.). 

1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1) O Concurso Público n.º 01/2019 é regido por este Edital e suas possíveis retificações, e executado pelo 

CETAP – Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA, doravante 

denominado CETAP, sob supervisão da Comissão do Concurso Público, conforme Decreto nº 

092/2018, de 04 de setembro de 2018. 
1.2) O Concurso Público, regido por este Edital, compreenderá a aplicação de Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha, de caráter Eliminatório e Classificatório, para todos os candidatos inscritos. 

1.3) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada, prioritariamente, no Município de Maracanã/PA, 

mas poderá ser executada em outra localidade caso haja indisponibilidade de locais suficientes ou 

adequados para a realização da mesma, não sendo assumida pelo CETAP ou pela Prefeitura Municipal 

de Maracanã qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses candidatos.  

1.4) O horário de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha observará o horário local de 

MARACANÃ/PA, a ser expressamente informado no Edital de Homologação das Inscrições e de 

Divulgação dos Locais e Horários da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, e poderá ser realizada em 

qualquer um dos turnos, manhã, tarde e/ou noite. 
1.5) Faz parte integrante deste Edital os seguintes anexos:  
 a) ANEXO 01 – Conteúdo Programático; 
 b) ANEXO 02 – Cronograma Completo; 
 c) ANEXO 03 – Informações dos Cargos. 
1.6) Os candidatos nomeados estarão subordinados à Lei Orgânica do Município de Maracanã, de 1990; 

Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã Lei n°057/1990, Lei Municipal 

n° 014/1997, de 20 de novembro de 1997 e suas alterações (Lei Municipal n.º 043/2018, de 14 de 

dezembro de 2018.) 

1.7) A convocação para as vagas informadas no Anexo 03 – Informações dos Cargos será feita de acordo 

com a necessidade e a conveniência da Prefeitura Municipal de Maracanã/PA, dentro do prazo de 

validade do Concurso. 

1.8) Não serão fornecidas informações por telefone, fax, correios, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer 

outra forma que não as especificadas no item 12 deste Edital. 

 

 

 

 

 

CaioJales
RETIFICADO

CaioJales
RETIFICADO



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA 2 / 19 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 
EDITAL N.º 01/2019, DE 21 DE JANEIRO DE 2019 

 

2. DOS CARGOS 

 

2.1) As informações referentes às Atribuições, Nível de Escolaridade, Requisitos para Investidura no Cargo, 

Vencimento, Carga Horária e Quantidade de Vagas estão dispostas no Anexo 03 – Informações dos 

Cargos do presente Edital.  
2.2)  Os candidatos aprovados e classificados devem estar disponíveis para a lotação imediata de acordo 

com a necessidade da Prefeitura Municipal de Maracanã, em qualquer localidade pertencente ao 

município, podendo ser tanto na zona urbana quanto na zona rural, respeitando a necessidade dos 

órgãos, e o interesse da administração pública. 
 

 

3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 

 

3.1) O candidato aprovado e classificado no presente Concurso Público deverá atender, cumulativamente, 

os seguintes requisitos para a investidura no cargo: 
 a) ser brasileiro nato/naturalizado ou possuir os direitos inerentes a tal nas condições previstas no 

artigo 12, §1º da Constituição Federal; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 

pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 

direitos políticos, nos termos do §1º do artigo 12 da Constituição da República Federativa do 

Brasil e na forma do disposto no artigo 13 do Decreto n.º 70.436, de 18 de abril de 1972;  

 b) possuir os pré-requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o item 02 e Anexo 03 – 

Informações dos Cargos deste Edital e possíveis retificações; 
 c) estar em dia com as obrigações militares (se do sexo masculino) e eleitorais; 

 d) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da admissão; 
 e) comprovar ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada 

perante avaliação médica pré-admissional; 

 f)   apresentar declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões) 

pública(s) e sobre recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensão;  

  g) comprovar, nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da legislação vigente: 
  g.1)  não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego ou  função pública; 
  g.2)  não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em 

 julgado, pela prática de crimes contra a Administração Pública capitulados no 

 Título XI da Parte Especial no Código Penal Brasileiro, na Lei n.º 7.492, de 16 de junho 

de 1985, e suas alterações e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e suas alterações. 
 h)   apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio;  

 i)   firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer 

órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;  

 j) apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem necessárias à 

época da posse;  

 k) comprovar a deficiência que lhe garantiu o direito de concorrer às vagas reservadas às 

pessoas com deficiência no presente certame; 

 l)   ser considerado apto no exame admissional a ser realizado pela Prefeitura Municipal de 

Maracanã, mediante apresentação dos laudos, exames e declaração de saúde que forem por 

ela exigidos;  

 m)  cumprir todos os termos deste Edital, seus anexos e possíveis retificações.  

3.2) A não-comprovação ou apresentação de qualquer dos requisitos especificados no subitem 3.1 do 

presente Edital impedirá a posse do candidato. 
 

 

4. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

 

4.1) Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se que preenche os 

requisitos citados nos itens 02 e 03 deste Edital, sob pena de ser impedido de tomar posse no cargo, 

mesmo que aprovado neste concurso. 
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4.2) Os valores da taxa de inscrição serão os seguintes: 

 

Nível de Escolaridade Valor 
Nível Fundamental Incompleto R$ 55,00 

Nível Fundamental Completo R$ 55,00 
Nível Médio Completo R$ 70,00 
Nível Médio Técnico R$ 70,00 

Nível Superior Completo R$ 90,00 
 

4.3) O pagamento da importância relativa à taxa de inscrição deverá ser efetuado e recolhido através de 

boleto bancário gerado pelo Sistema Eletrônico de Inscrições, no site https://www.cetapnet.com.br, o 

qual deverá ser impresso após a conclusão do preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição.  
4.3.1) As instruções sobre o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição e a geração do boleto 

bancário estão previstas no item 05 deste Edital. 
4.4) É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros, para outros cargos 

ou para outros concursos. 
4.5) O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em 

caso de cancelamento do certame. 
4.6) Aos candidatos com deficiência e aos hipossuficientes será concedida isenção do pagamento da taxa 

de inscrição, desde que respeitadas às exigências previstas neste Edital e na legislação vigente. 
4.6.1) A isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser requerida nos termos previstos no item 05 

deste Edital. 
 

 

5. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

 

5.1) As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet, através do endereço eletrônico 

https://www.cetapnet.com.br. 
5.2) O CETAP e a Prefeitura Municipal de MARACANÃ/PA não se responsabilizarão por Formulário 

Eletrônico de Inscrição não recebido por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como, outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados. 
5.3) O candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, confirmar seus dados, gerar e 

imprimir o boleto bancário, utilizando o Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP. 
5.3.1) As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo o CETAP o direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o 

Formulário de forma completa e correta. 
5.4) O pagamento da taxa de inscrição será efetuado, exclusivamente, através de boleto bancário gerado 

pelo Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP. 
5.5) O boleto bancário gerado pelo Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP terá vencimento datado 

para os dois dias subsequentes à data em que foi gerado, exceto os boletos que forem gerados no 

último dia de inscrição. 

5.5.1) Boletos gerados no último dia de inscrição, mesmo que reimpressos, terão como data de vencimento o 

primeiro dia útil posterior ao último dia de inscrição. 
5.5.2) Após o vencimento do boleto bancário, o título não poderá ser utilizado para pagamento da inscrição 

podendo, porém, ser reimpresso através do Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP que irá gerar 

novo boleto com nova data de vencimento, observando as mesmas condições do subitem 5.5 deste 

Edital. 
5.6) As instruções de pagamento estarão impressas no próprio boleto bancário. 
5.7) Ao realizar a inscrição, o candidato deverá acompanhar a confirmação do pagamento de sua taxa de 

inscrição através do endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br que disponibilizará ao candidato, 

em ambiente eletrônico personalizado, as informações fornecidas pelo Banco acerca do recebimento 

da taxa de inscrição.  
5.7.1) O Cetap e a Prefeitura Municipal de Maracanã/PA não se responsabilizarão por boleto bancário 

referente à taxa de inscrição do presente concurso público não recebido por motivos de ordem técnica 
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de computadores, falhas de comunicação, vírus, congestionamento das linhas de comunicação, por 

erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do 

pagamento da taxa de inscrição, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados 

e/ou valores.  

5.7.2) O pagamento da taxa de inscrição após o prazo previsto no subitem 5.5.2, a realização de qualquer 
modalidade de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o pagamento de valor 
distinto do estipulado neste Edital implicam o cancelamento da inscrição.  

5.7.3)  Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de 
agendamento bancário.  

5.7.4) Não serão aceitos os pagamentos das inscrições, por depósito em caixa eletrônico, por meio de cartão 
de crédito, via postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC/TED, ordem 
de pagamento, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.  

5.7.5) Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que 
se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento do boleto ou realizá-lo por outro meio válido, 
devendo ser respeitado o prazo-limite determinado neste Edital. 

5.7.6)  O candidato deverá conferir os dados do boleto bancário referente à taxa de inscrição conforme 
Informativo divulgado no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br , sendo de sua exclusiva 
reponsabilidade a não conferência dos respectivos dados, bem como o pagamento de boleto bancário 
falso. A não observação destas orientações por parte do candidato poderá ocasionar a sua não 
participação no certame.  

5.7.7)  Em caso de não confirmação do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá informar o erro 

material ao CETAP, nos termos do item 7 deste Edital que dispõe a respeito da Confirmação das 

Inscrições.  
5.8) Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá manter em segurança o boleto bancário 

devidamente autenticado, que deverá ser conservado até a data de realização da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha. 
5.9) As inscrições somente serão acatadas após a verificação do pagamento da taxa de inscrição. 
5.10) Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. 
5.10.1) Poderá ser eliminado do concurso o candidato que realizar sua inscrição utilizando CPF de terceiros ou 

com numeração incorreta. 
5.11) Informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico 

https://www.cetapnet.com.br. 
5.12) Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e seus anexos, bem como suas 

possíveis retificações e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.  
5.13) O candidato deverá declarar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, que tem ciência e aceita que, caso 

aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por 

ocasião da posse. 
5.14) O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento especial para a realização da Prova 

Objetiva de Múltipla Escolha, deverá indicar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, o(s) recurso(s) 

especial(is) necessário(s) e, ainda, enviar no período respectivo fixado no Anexo 02 – Cronograma 

Completo deste Edital, via SEDEX (com data de postagem até o último dia do período de entrega da 

documentação) para a sede do CETAP em Belém/PA (ver endereço no item 14 deste Edital) ou 

entregar, pessoalmente, em um dos polos de recolhimento de documentos do CETAP nos Municípios 

de BELÉM/PA e MARACANÃ/PA (ver endereços no item 14 deste Edital), até o último dia do período 

de entrega da referida solicitação para atendimento especial, no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 

às 17:00 horas, a solicitação de atendimento especial acompanhada de laudo médico (original ou cópia 

autenticada em cartório) emitido com data dos últimos 12 (doze) meses, todos legíveis e que 

justifiquem o(s) recurso(s) especial(ais) solicitado(s).  
5.14.1) Após este período mencionado no subitem 5.14 e no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital, a 

solicitação de atendimento especial será indeferida, salvo nos casos de força maior, que serão 

apreciados pelo CETAP juntamente com a Comissão do Concurso Público. 
5.15) A solicitação de atendimento especial deverá ser enviada ou entregue pessoalmente, em envelope 

tamanho A4, devidamente lacrado e etiquetado conforme modelo a seguir: 

 

 

 

 

http://www.cetapnet.com.br/
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SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA  
Nome completo do candidato 

CPF do candidato 
 

5.16) A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 

razoabilidade. 
5.17) A inexistência de laudo médico para qualquer solicitação de atendimento especial implicará em não 

atendimento da mesma. 
5.17.1) O laudo médico valerá somente para este Concurso e para esta finalidade de solicitação de 

atendimento especial e não será devolvido nem mesmo fornecida cópia do mesmo. 
5.18) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha, além de solicitar atendimento especial para tal fim e entregar uma cópia da certidão de 

nascimento da criança nos termos do subitem 5.14, deverá levar um acompanhante adulto que ficará 

em sala reservada para esta finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata 

que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de prova. 
5.19) O CETAP não se responsabilizará por solicitação de atendimento especial não recebida por motivos de 

extravio, bem como, outros fatores que impossibilitem o recebimento dos documentos.  
5.20) A relação dos candidatos que tiveram a solicitação de atendimento especial deferido e indeferido será 

divulgada na Lista Provisória de Candidatos Inscritos. 

5.21) O(A) candidato(a) transgênero (aquelas pessoas que não se identificam plenamente com o gênero 

atribuído culturalmente ao seu sexo biológico) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL (nome 

pelo qual pessoas transgêneros preferem ser chamadas cotidianamente, em contraste com o nome 

civil oficialmente registrado que não reflete sua identidade de gênero) poderá solicitá-lo, após a 

conclusão de sua inscrição no Certame, por meio do Formulário de Solicitação de Atendimento pelo 

Nome Social, disponível na página do CETAP. 

5.21.1)  O(A) candidato(a) deve fazer o login com seu CPF e senha de acesso de candidato(a), na página do 

CETAP, no link relativo ao Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social dentro do 

Período de Inscrições. 

5.21.2)  O(A) candidato(a) somente conseguirá fazer o preenchimento do citado formulário após ter concluído o 

seu processo de inscrição no Certame. 

5.21.3)  No Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social, o(a) candidato(a) deverá indicar o 

NOME SOCIAL a ser utilizado, o qual estará vinculado ao seu nome civil, bem como ao documento de 

identidade, CPF e data de nascimento. 

5.21.4)  Além da informação do NOME SOCIAL, o(a) candidato(a) deverá fazer o carregamento dos seguintes 

arquivos:  

a)  fotografia atual nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até 

os ombros, de rosto inteiro sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como 

boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;  

b)  cópia digitalizada da frente e do verso de um documento de identificação oficial com foto; 

5.21.5)  Os documentos de que trata o subitem 5.21.4 devem conter todas as especificações citadas, serem 

legíveis para análise, sob pena de serem considerados documentos inválidos para comprovação do 

atendimento. 

5.21.6)  Somente serão aceitos documentos no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB,

 enviados por meio do Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social. 

5.21.7)  Não serão considerados válidos documentos apresentados por via postal, fax, correio eletrônico ou 

entregues no dia de aplicação das provas, mesmo que estejam em conformidade com o estabelecido 

neste Edital. 

5.21.8)  No Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social, o(a) candidato(a) deverá indicar, 

também, o atendimento que tem interesse quanto ao uso do NOME SOCIAL informado, a saber:  

 a)  ensalamento conforme nome social indicado: alocação em sala de provas de acordo com o 

NOME SOCIAL, ao invés do nome civil.  

b)  tratamento em sala de provas pelo nome social: chamamento do(a) candidato(a) pelo nome 

social ao invés de seu nome civil, o qual o candidato deve enviar a respectiva declaração 
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preenchida e assinada corretamente.  

c)  ambiente sanitário: indicação da opção quanto ao uso do banheiro, se feminino ou masculino. 

5.21.9)  Ao final do formulário, o(a) candidato(a) deverá declarar que está ciente das regras definidas neste 

Edital quanto ao atendimento pelo NOME SOCIAL, as condições para tal atendimento, bem como o 

exame de averiguação que será realizado pela Entidade executora do Certame. 

5.21.10) O(A) candidato(a) que solicitou o atendimento pelo NOME SOCIAL terá o seu pedido indeferido 

quando: 

a)  não anexar os documentos relacionados no subitem 5.21.4.  

b)  os documentos anexados forem ilegíveis, inviabilizando sua análise.  

c)  for identificada qualquer fraude nas informações prestadas e/ou nos documentos apresentados.  

d)  não declarar que está ciente das regras deste Edital, conforme indicado no subitem 5.21.9. 

5.21.11) Não serão aceitas outras formas de solicitação de NOME SOCIAL, tais como: via postal, telefone ou 

fax. 

5.21.12) A pessoa que solicite atendimento pelo Nome Social fica ciente de que tal nome será divulgado entre 

parênteses ao lado do seu nome civil em toda e qualquer publicação relativa ao concurso.  

5.22) Os candidatos com deficiências, que preencham os requisitos da Lei Estadual n.o 6.988, de 2 de julho 

de 2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, de 4 de julho de 2007, e os hipossuficientes 

que desejarem a isenção do pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público, deverão indicar, 

no Formulário Eletrônico de Inscrição, a opção que solicita a isenção e, ainda, enviar no período 

respectivo fixado no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital, via SEDEX (com data de 

postagem até o último dia do período de envio/entrega da documentação) para a sede do CETAP em 

Belém/PA (ver endereço no item 14 deste Edital) ou entregar, pessoalmente, em um dos polos de 

recolhimento de documentos do CETAP nos Municípios de BELÉM/PA e MARACANÃ/PA (ver 

endereços no item 14 deste Edital), até o último dia do período de envio/entrega da referida solicitação 

de isenção do pagamento da taxa de inscrição, no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 

horas, os documentos listados nos subitens 5.24 e/ou 5.26 deste Edital.  
5.23) O candidato que solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá preencher os seguintes 

requisitos: 
 a)  ser pessoa com deficiência; e/ou, 
 b)  ser hipossuficiente. 
5.24)  Os candidatos com deficiência, conforme previsão constante na Lei Estadual nº 6.988, de 2 de julho de 

2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, de 4 de julho de 2007, deverão: 

a)  Solicitar a Isenção da Taxa de Inscrição, selecionando o “Tipo de Solicitação” “Candidato 

Deficiente”, tudo isso disponibilizado no Formulário Eletrônico de Inscrição no endereço 

eletrônico https://www.cetapnet.com.br; 

b)  Enviar via Sedex ou entregar, em um dos polos de recolhimento do CETAP, cópia do 

Documento de Identidade nos termos do subitem 9.13 deste Edital; 

c)  Enviar via Sedex ou entregar, em um dos polos de recolhimento do CETAP, Laudo Médico 

(original, cópia autenticada em cartório ou cópia simples acompanhada do original para fins de 

conferência no polo de recolhimento) legível atestando a espécie e o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 

de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, emitido com data dos últimos 12 

(doze) meses anteriores à data de publicação deste Edital. 

5.25)  Os candidatos hipossuficientes deverão preencher os seguintes requisitos: 

a)  estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de 

que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; 

b)  ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto no 6.135/2007. 

5.26)  Os candidatos hipossuficientes deverão: 

a)  Solicitar a Isenção da Taxa de Inscrição, selecionando o “Tipo de Solicitação” “Candidato 

Hipossuficiente” e preencher os dados requeridos, indicando o Número de Identificação Social - NIS 

atribuído pelo CadÚnico, tudo isso disponibilizado no Formulário Eletrônico de Inscrição no endereço 

eletrônico https://www.cetapnet.com.br; 

b)  Preencher a Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa renda 

(Declaração de Hipossuficiência Financeira), nos termos do Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho 

de 2007, conforme modelo disponibilizado no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br , a qual 
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deverá ser enviada via upload, via Sedex ou entregue em um dos polos de recolhimento do 

CETAP;5.27) A Declaração de Comprovação de Renda Familiar deve ser preenchida com os dados 

de todos os membros da família, os quais também deverão ter suas respectivas rendas comprovadas 

pelos documentos listados na alínea “e” do subitem 5.26 deste Edital. 
5.27) O CETAP verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato e terá decisão terminativa 

sobre a concessão, ou não, da isenção. 
5.28) Os documentos listados nos subitens 5.24 e 5.26 deste Edital deverão ser enviados ou entregues 

pessoalmente, em envelope tamanho A4, devidamente lacrado e etiquetado conforme modelo a seguir: 

 

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA 
Nome completo do candidato 

CPF do candidato 

 

5.29) As informações prestadas no Requerimento de Isenção de taxa de inscrição e na Declaração de 

Hipossuficiência Financeira, bem como toda a documentação apresentada serão de inteira 

responsabilidade do candidato que responderá por qualquer falsidade.  
5.30) Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  
 a) omitir informações;  
 b) fraudar e/ou falsificar documentação;  
 c) pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; ou  
 d) não observar o prazo e os horários estabelecidos no subitem 5.22 e no Anexo 02 – 

Cronograma Completo deste Edital. 
5.31) A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no 

parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.  
5.32) A entrega da documentação exigida será de responsabilidade exclusiva do candidato, o CETAP não se 

responsabilizará por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada completa ou incompleta da 

referida documentação. 
5.33)  Não será permitida, após a entrega do Requerimento de Isenção de taxa de inscrição, da Declaração 

de Hipossuficiência Financeira e dos demais documentos comprobatórios, a complementação da 

documentação, bem como, revisão. 
5.34)  Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax, via correio eletrônico 

ou, ainda, fora do prazo. 
5.35) O deferimento do pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição ficará condicionado à 

comprovação da deficiência e/ou da hipossuficiência atestada(s) pelo encaminhamento da 

documentação especificada nos subitens 5.24 e/ou 5.26 deste Edital. 
5.36) A simples entrega da documentação não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de 

inscrição, a qual estará sujeita à análise por parte do CETAP nos termos das regras previstas neste 

Edital. Os documentos listados nos subitens 5.24 e 5.26 apresentados não serão devolvidos.  
5.37) O não-cumprimento das diretrizes previstas sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição, a falta 

ou inconformidade de alguma documentação e/ou informação, ou a solicitação apresentada fora do 

período fixado implicará indeferimento do referido pedido. 
5.38)  Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital, será divulgada a Relação Preliminar 

das Solicitações de Isenção do Pagamento da taxa de inscrição Deferidas e Indeferidas, nos termos do 

item 12 deste Edital. 
5.39)  Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos 

poderão interpor recursos através do Portal de Acompanhamento no endereço eletrônico do CETAP, os 

quais serão devidamente analisados. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.  
5.40) Após análise dos recursos, será divulgada a Relação Definitiva das Isenções Deferidas e Indeferidas, 

nos termos do item 12 deste Edital. 
5.41)  Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos nos 

termos do subitem 5.40 deste Edital e, ainda, tenham interesse em efetivar a respectiva inscrição neste 

concurso público, deverão acessar o Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP e efetuar o 

pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D83936.htm#art10
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5.42) Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos e 

que não efetivarem a sua inscrição através do pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição 

dentro do prazo previsto não participarão deste concurso público. 
5.43)  O candidato poderá inscrever-se para concorrer a apenas um cargo. 
5.44)  Caso o candidato realize mais de uma inscrição, será considerada como oficial apenas a mais recente, 

considerando a data, hora, minuto e segundo do preenchimento da inscrição no Sistema Eletrônico de 

Inscrições do CETAP. 
5.45) As informações prestadas pelo candidato, durante a fase de inscrição, são de sua inteira 

responsabilidade. A declaração falsa ou inexata dos dados fornecidos pelo candidato poderá gerar o 

cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. 
5.46) Outras Informações: 
 a)  Só o pagamento da taxa de inscrição não significa que o candidato esteja inscrito, estando 

sujeito à confirmação posterior, quando será publicada a Lista Provisória de Candidatos 

Inscritos; 

 b)  Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional; 
 c)  Não serão recebidas inscrições por via postal, via fax, correio eletrônico, condicional ou 

extemporânea. 
5.47) As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de 

inscrição ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

5.48) O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação 

de seus dados em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos a data de 

nascimento, notas e desempenho nas provas, ser pessoa com deficiência (se for o caso), entre outros, 

tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos 

atinentes ao concurso. Não caberão reclamações posteriores nesse sentido, ficando cientes também 

os candidatos de que, possivelmente, tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de 

computadores por meio dos mecanismos de busca atualmente existentes.  

 

6. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

6.1)  Ao candidato com deficiência, que pretende fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no 

inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição neste Concurso 

Público desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do objeto do cargo pleiteado. 
6.2)  O candidato com deficiência participará do concurso em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, aos critérios de aprovação, ao horário, ao local 

de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
6.3) Das vagas destinadas a este Concurso, 5% (cinco por cento) serão reservadas às pessoas com 

deficiência, observadas as disposições pertinentes: 
a)  A reserva de vagas fixada no percentual de 5% (cinco por cento) será aplicada aos cargos com 

número de vagas superior a 20 (vinte); 
b) nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco) e igual ou inferior a 20 (vinte) 

será reservada 01 (uma) vaga às pessoas com deficiência; 
c) aos cargos com número de vagas inferior a 5 (cinco) não será aplicada a reserva de vagas às 

pessoas com deficiência, em razão da impossibilidade de aplicação do percentual máximo 

fixado na legislação pertinente. 
6.4)  Na aplicação do percentual a que se refere o subitem 6.3, quando o resultado for fração de um número 

inteiro, será arredondado para um número inteiro imediatamente posterior. 
6.5)  O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá indicar tal condição no Formulário Eletrônico 

de Inscrição e, ainda, enviar no período fixado no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital, via 

SEDEX (com data de postagem até o último dia do período de envio/entrega da documentação) para a 

sede do CETAP em Belém/PA (ver endereço no item 14 deste Edital) ou entregar, pessoalmente, em 

um dos polos de recolhimento de documentos do CETAP nos Municípios de BELÉM/PA e 

MARACANÃ/PA (ver endereços no item 14 deste Edital), o seguinte documento comprobatório: Laudo 

Médico (original ou cópia autenticada em cartório) legível atestando a espécie e o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doença - CID, bem como, a provável causa da deficiência, emitido com data dos últimos 12 (doze) 
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meses anteriores à data de publicação deste Edital.  
6.5.1) A documentação comprobatória da pessoa com deficiência deverá ser enviada ou entregue, 

pessoalmente, em envelope tamanho A4, devidamente lacrado e etiquetado, conforme o modelo a 

seguir: 

SOLICITAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA 
Nome completo do candidato 

CPF do candidato 
 

6.6)  O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, ou, ainda, mesmo 

tendo indicado tal condição no Formulário Eletrônico de Inscrição e não enviar via SEDEX ou entregar, 

pessoalmente, o documento comprobatório tratado no subitem 6.5 deste Edital, não concorrerá às 

vagas reservadas às pessoas com deficiência e terá indeferido qualquer recurso em favor de sua 

situação, concorrendo às demais vagas não reservadas às pessoas com deficiência. 
6.6.1) Não será permitida, após a entrega da documentação comprobatória para a Solicitação para concorrer 

às vagas reservadas às pessoas com deficiência, a complementação da mesma, bem como, revisão. 
6.7) O Laudo Médico (original ou fotocópia autenticada) terá validade somente para este Concurso Público 

e para esta finalidade de solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, e, 

não será devolvido, assim como, não serão fornecidas cópias desse laudo. 

6.8) A exatidão dos documentos entregues será de total responsabilidade do candidato, motivo pelo qual 

não haverá qualquer conferência do envelope no momento da entrega. 

6.9)  A publicação do Resultado Final do concurso será divulgada através de duas listas, a primeira 

contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda 

somente a classificação dos candidatos com deficiência. 
6.10) Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 

preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância da ordem de classificação geral. 
6.11) O candidato com deficiência aprovado e classificado no presente concurso será submetido à avaliação 

realizada por equipe multiprofissional da Prefeitura Municipal de Maracanã/PA. 
6.12)  Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

aposentadoria. 

 

7. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

 

7.1) A confirmação das inscrições dar-se-á através da Lista Provisória de Candidatos Inscritos a ser 

publicada nos termos do item 12 deste Edital. 
7.1.1) Na Lista Provisória de Candidatos Inscritos no Concurso Público, serão divulgadas, em ordem 

alfabética, as seguintes relações: 
 a) Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas; 
 b) Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às vagas 

reservadas às pessoas com deficiência deferidas e indeferidas; 

 c) Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de atendimento especial para 

a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas e indeferidas. 
7.2) O ato de Confirmação da Inscrição consiste na verificação, por parte do candidato, de seus dados     

divulgados na Lista Provisória de Candidatos Inscritos. 
7.3) O candidato deverá recorrer em face das seguintes ocorrências na Lista Provisória de Candidatos   

Inscritos: 
 a) ausência do seu nome em qualquer uma das Relações; 
 b) erro cadastral (nome completo, CPF e data de nascimento); 
 c) inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos com inscrições indeferidas; 
 d) inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para 

concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas, em caso de não ser 

candidato com deficiência; 
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 e) não inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições 

para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, em caso de ser candidato 

com deficiência e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital; 

 f) inclusão de seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de 

atendimento especial para a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em 

caso do candidato não possuir necessidade de atendimento especial; 
 g) não inclusão de seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações 

de atendimento especial para a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em 

caso do candidato possuir necessidade de atendimento especial e ter realizado todo o 

procedimento de solicitação previsto neste Edital. 
7.4) Em quaisquer dos casos previstos no subitem 7.3 deste Edital, o candidato deverá interpor recurso, nos 

termos do item 12 deste Edital, observando o período determinado para a Confirmação das Inscrições 

no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital. 
7.5) O candidato que confirmar a presença de seu nome na Lista Provisória de Candidatos Inscritos e 

verificar que todos os seus dados encontram-se de forma correta terá sua inscrição confirmada e 

deverá aguardar a publicação do Edital de Homologação das Inscrições e de Divulgação dos Locais e 

Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
7.6) Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, sendo considerada para tanto a 

data de recebimento do recurso interposto via internet. 
7.7) Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de seus dados na Lista Provisória 

de Candidatos Inscritos, a qual passará a ser oficial e imutável àqueles que não interponham qualquer 

tipo de recurso no prazo previamente estabelecido. 
7.7.1) Tornam-se, sem efeito, os recursos interpostos após o período previsto neste Edital, sendo os mesmos 

indeferidos sem análise do mérito. 
7.8) Será divulgado, após análise e julgamento dos recursos interpostos nos termos e condições dos itens 

06 e 12 deste Edital, o Edital de Homologação das Inscrições e Divulgação dos Locais e Horário da 

Prova Objetiva de Múltipla Escolha, nos termos do item 12 deste Edital. 
7.9) O candidato que verificar, na Lista Provisória de Candidatos Inscritos, quaisquer das ocorrências 

previstas no subitem 7.3 deste Edital e não recorrer poderá, dependendo da ocorrência verificada: 
   a)  ser eliminado do concurso quando o seu nome não constar nas Relações Provisórias de 

candidatos com inscrições deferidas ou ainda constar na Relação Provisória de candidatos com 

inscrições indeferidas; 
 b) alterar o erro cadastral (nome completo, CPF, data de nascimento e opção de cargo) na Ata de 

Correção que lhe será disponibilizada no dia da realização da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha; 
 c) concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu nome estiver incluso 

na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às vagas 

reservadas às pessoas com deficiência deferidas, mesmo em caso de não ser candidato com 

deficiência, quando o candidato poderá ser eliminado do certame; 

 d) não concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu nome não estiver 

incluso na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às 

vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas, em caso de ser candidato com 

deficiência e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital; 
 e) não receber atendimento especial quando seu nome não estiver incluso na Relação Provisória 

de candidatos que tiveram suas solicitações de atendimento especial para a realização da 

Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em caso do candidato possuir necessidade de 

atendimento especial e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital. 
 

8. DA DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

8.1) Será divulgado, nos termos do item 12 deste Edital, o Edital de Homologação das Inscrições e de 

Divulgação dos Locais e Horários da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
8.2) O CETAP não enviará telegramas e nem informará por telefone, fax ou e-mail, o local de prova do 

candidato, sendo de responsabilidade exclusiva do mesmo a obrigação de obter esta informação no 

respectivo Edital. 
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8.3) O candidato que desejar imprimir o seu Cartão de Inscrição, que contém informações a respeito de seu 

local e horário de prova, poderá fazê-lo utilizando o Portal de Acompanhamento do CETAP no 

endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br. 
8.3.1) O Cartão de Inscrição contém informações a respeito dos dados cadastrais do candidato, assim como, 

o local e horário de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
8.3.2) A impressão do Cartão de Inscrição é uma opção do candidato, uma vez que as informações contidas 

no mesmo serão divulgadas no Edital de Homologação das Inscrições e de Divulgação dos Locais e 

Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.  
8.3.3) Não será cobrada a apresentação do Cartão de Inscrição no dia da realização da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha 
 

9. DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

9.1) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada em local e horário a serem estabelecidos pelo 

Edital de Homologação e de Divulgação dos Locais e Horários da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, 

conforme determina o item 8 deste Edital. 
9.1.1) O candidato deverá, obrigatoriamente, verificar o seu local de prova no endereço eletrônico 

https://www.cetapnet.com.br. 
9.1.2) O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pelo CETAP. 
9.1.3) São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da 

Prova Objetiva de Múltipla Escolha e o comparecimento no horário determinado. 
9.1.4) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha terá duração máxima de 03h30 (três horas e trinta minutos). 
9.2) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os 

candidatos inscritos. 
9.3) À Prova Objetiva de Múltipla Escolha, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
9.4) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de 50 (cinquenta) questões conforme as tabelas 

seguintes: 

 a) Para os cargos de Nível Fundamental Incompleto: 

Disciplinas Questões Pontos Total 

Língua Portuguesa 20 0,2 4,0 

10 
Matemática 20 0,2 4,0 

História de Maracanã 07 0,2 1,4 

Atualidades 03 0,2 0,6 

 

 

 b) Para os cargos de Nível Fundamental Completo: 

Disciplinas Questões Pontos Total 

Língua Portuguesa 20 0,2 4,0 

10 

Matemática 20 0,2 4,0 

História de Maracanã 03 0,2 0,6 

Atualidades 02 0,2 0,4 

Legislação 05 0,2 1,0 

 

 c)  Para os cargos de Nível Médio Completo: 

Disciplinas Questões Pontos Total 

Língua Portuguesa 20 0,2 4,0 

10 

Matemática e Raciocínio 

Lógico 
10 0,2 2,0 

Informática 05 0,2 1,0 

História de Maracanã 03 0,2 0,6 

Atualidades  02 0,2 0,4 

Legislação 10 0,2 2,0 
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 d)  Para os cargos de Nível Médio Técnico: 

Disciplinas Questões Pontos Total 

Língua Portuguesa 15 0,2 3,0 

 

10 

Matemática e Raciocínio 

Lógico 
10 0,2 2,0 

Informática 05 0,2 1,0 

História de Maracanã 03 0,2 0,6 

Atualidades  02 0,2 0,4 

Legislação 10 0,2 2,0 

Conhecimentos Específicos 05 0,2 1,0 

 

 

e) Para os cargos de Nível Superior:  

Disciplinas Questões Pontos Total 

Língua Portuguesa 10 0,2 2,0 

 

10 

Informática 05 0,2 1,0 

História de Maracanã 03 0,2 0,6 

Atualidades  02 0,2 0,4 

Legislação 10 0,2 2,0 

Conhecimentos Específicos 20 0,2 4,0 

 

9.5) Para cada questão, existirão 04 (quatro) alternativas de resposta (A, B, C e D), da qual apenas uma 

será correta, de acordo com o comando da questão. 
9.6) O conteúdo programático de cada disciplina da Prova Objetiva de Múltipla Escolha encontra-se no 

ANEXO 01 deste Edital e está disponível nos termos do item 12 deste Edital. 
9.6.1) As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão 

objeto de avaliação, ainda que não contempladas nos objetos de avaliação constantes no Anexo 01 

deste Edital. 
9.6.2) A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em 

dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas no 

conteúdo programático previsto no Anexo 01 deste Edital. 
9.7) O candidato receberá 01 (um) Caderno de Questões que consistirá na Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha e 01 (um) Cartão Resposta, onde deverá marcar suas respostas, com caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta fabricada em material transparente.  
9.7.1) O Cartão Resposta será utilizado para correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
9.8) O candidato deverá respeitar as instruções contidas na capa do Caderno de Questões sob pena de 

eliminação no Concurso Público. 
9.9) A correta utilização do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato. 
9.9.1) Não será fornecido Cartão Resposta substituto ao candidato. 
9.10) Não serão computadas questões não respondidas (falta de marcação no Cartão Resposta), nem 

questões que contenham mais de uma resposta marcada, rasura, emenda, ainda que legível. 
9.11) As informações extras acerca da correta utilização do Cartão Resposta estarão impressas no mesmo, 

devendo ser rigidamente seguidas, sob pena de ser invalidado. 
9.12) O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos 

do horário previsto para início da mesma, munido do seguinte material: 
 a)  Documento oficial de identidade (original); 

b)  Caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente. 
9.13) Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 

Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional (ordem, conselhos, 

etc.), passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, Carteira de 
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Trabalho e Previdência Social - CTPS, carteira nacional de habilitação em meio físico (somente o 

modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). 
9.13.1) Para o candidato estrangeiro, nos termos do item 3, subitem 3.1, alínea “a” deste Edital, os documentos 

válidos serão a Carteira de Estrangeiro ou o passaporte visado.  
 

9.14) Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais 

(qualquer modelo, por meio físico ou eletrônico/digital), carteiras de motorista (modelo antigo), carteira 

nacional de habilitação digital (modelo eletrônico), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 

de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

9.14.1) Ante a necessidade de identificação civil dos candidatos não apenas no ingresso nos locais de provas 

como também durante a realização das provas, e em razão da proibição do uso de celulares e 

aparelhos eletrônicos durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, fica vedada a 

apresentação pelo candidato exclusivamente da Carteira Nacional de Habilitação em meio eletrônico 

(CNHe) e/ou título de eleitor digital (meio eletrônico). Para fins de identificação civil o candidato 

obrigatoriamente deverá apresentar documento original com foto e em meio físico, dentre aqueles 

admitidos no subitem 9.13 deste Edital.  

9.15) Não será aceita cópia (autenticada ou não) do documento de identidade. 
9.16)  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 

o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias da data de 

realização da Prova Objetiva e Múltipla Escolha, ocasião em que será submetido à identificação 

especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
9.16.1) A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente 

dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
9.17) Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original, 

na forma definida por este Edital, não poderá fazer a prova e será, automaticamente, eliminado deste 

Concurso Público.  
9.17.1) No dia da realização da prova, o candidato que não estiver portando o documento de identidade 

original, na forma definida por este Edital, não poderá permanecer dentro do Local de Prova.  
9.18) No dia da realização da prova, caso o nome do candidato não conste das listagens oficiais relativas aos 

locais de prova pré-estabelecidos, o CETAP poderá proceder a inclusão do referido candidato através 

do preenchimento de identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de 

impressão digital em formulário próprio, mediante a apresentação do Boleto de Inscrição pago 

devidamente autenticado. 
9.18.1) A inclusão de que trata o subitem 9.18 terá caráter condicional, passível de confirmação pelo CETAP, 

na fase de correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, com o intuito de se verificar a pertinência da 

referida inclusão, sob pena de improcedência de sua inscrição. 
9.19) O portão de acesso ao local da prova será fechado, impreterivelmente, no horário de início da Prova, 

não sendo tolerado atraso, nem a presença de acompanhante nas dependências do local de realização 

da prova, exceto para os casos de candidatas lactantes, sendo que tal condição deverá ser 

mencionada previamente à realizadora do certame. 
9.20) Em nenhuma hipótese haverá aplicação de prova fora dos locais e horários pré-estabelecidos. 
9.21) Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou 

atraso do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado. 
9.22) Durante a execução da prova, não será permitida consulta a nenhuma espécie de legislação, livro, 

revista, folheto, dicionário ou qualquer outro material impresso ou digital. 
9.23) No dia de realização da prova, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer com smartphone, 

tablet, ipod®, gravador, mp3 ou similar, ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, 

bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica ou similar, notebook, palmtop, pen drive, máquina de 

calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, bem como, relógio de qualquer espécie ou 

quaisquer controles ou dispositivos eletrônicos, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer 

acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.  
9.23.1) O CETAP recomenda que o candidato não leve quaisquer dos objetos citados no subitem 9.23 deste 

Edital. 
9.24) Caso o candidato leve algum dos objetos citados no subitem anterior, este deverá requerer ao Fiscal de 
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Sala embalagem apropriada para a guarda dos mesmos, com exceção de qualquer tipo de arma.  
9.24.1) Todos os objetos citados no subitem 9.23 deverão ser guardados devidamente desligados. 
9.24.2) Qualquer som emitido pelos objetos citados no subitem 9.23 deste Edital durante e realização da prova 

poderá ocasionar a eliminação do candidato do Concurso Público. 
9.24.3) O candidato que estiver portando qualquer tipo de arma no local de prova será encaminhado à 

Coordenação, onde será realizado procedimento de desmuniciamento da arma e acautelamento da 

mesma.  
9.24.4) O descumprimento das instruções contidas nos subitens 9.23, 9.23.1, 9.24 e 9.24.1 poderá implicar 

eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.  
9.25) Quando do término da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, o candidato deverá retirar-se da sala de 

prova portando sua embalagem com os objetos citados no subitem 9.23. 
9.25.1) O CETAP não se responsabilizará por perdas ou extravio de objetos ou de equipamentos eletrônicos 

ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles causados. 
9.26) No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica, deverá manifestar-se 

imediatamente ao Fiscal de Sala. 
9.27) Os eventuais erros nos dados pessoais constantes do Cartão Resposta ou na Ata de Sala deverão ser 

corrigidos na Ata de Correção. 
9.28) Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o Caderno de Questões e o Cartão 

Resposta, bem como todo e qualquer material cedido para a execução da prova, com exceção da 

embalagem apropriada à guarda dos objetos citados no subitem 9.24. 
9.29) Será permitido ao candidato copiar o gabarito da prova e levar consigo o Caderno de Questões desde 

que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova.  
9.29.1) A anotação do gabarito será permitida de acordo com as instruções contidas na capa do Caderno de 

Questões. 
9.30) Todos os candidatos poderão, ainda, ter acesso à imagem digitalizada do Cartão Resposta preenchido 

por eles durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha no endereço eletrônico 

https://www.cetapnet.com.br. 
9.30.1) A referida imagem ficará disponível até 30 (trinta) dias corridos da data de publicação do Resultado 

Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
9.31) O candidato somente poderá ausentar-se da sala de prova, deixando o local de prova, após 120 (cento 

e vinte) minutos do início da mesma.  
9.32) O candidato que se retirar do local de prova não poderá retornar em hipótese alguma. 
9.33) Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas, em razão 

do afastamento do candidato da sala de prova. 

9.33.1)  Se, por qualquer razão fortuita, o concurso sofrer atraso em seu início ou necessitar de suspensão 
momentânea durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, como por exemplo em caso 
de falta de energia elétrica, será concedido prazo adicional aos candidatos do local afetado, de modo 
que tenham o tempo total previsto neste Edital para a realização das provas, em garantia à isonomia do 
certame.  

9.33.2) Os candidatos afetados deverão permanecer no local do concurso, sob pena de eliminação do certame.  
9.34) Os três últimos candidatos de cada sala de prova só poderão sair juntos. 
9.35) O CETAP poderá, durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, submeter os candidatos 

ao registro fotográfico individual para fins de confirmação de sua identidade, bem como ao sistema de 

detecção de metal. 
9.36) A transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, 

bem como para possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. 
9.37)  Será considerado ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
 a) apresentar-se ao local de prova após o fechamento do portão, que se dará no horário 

determinado para início da realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, 

impreterivelmente;  
 b) não apresentar o documento de identidade exigido, respeitadas as exceções previstas no 

subitem 9.16; 
 c) não seguir, criteriosamente, todas as instruções contidas na capa do Caderno de Questões e 

do Cartão Resposta; 
 d) se recusar a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua 

realização; 
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 e) se afastar da sala, após início da mesma, sem o acompanhamento de Fiscal;  
 f) se ausentar da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão Resposta;  
 g) durante a realização da prova, for encontrado em flagrante comunicação com outro candidato 

ou com pessoas estranhas, oralmente, por escrito, ou através de equipamentos eletrônicos, ou 

ainda que venha a tumultuar a sua realização;  
 h) utilizar livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que 

não forem expressamente permitidos, ou ainda qualquer dos objetos previstos no subitem 9.23 

deste Edital; 
i) usar de ofensas ou insultos para com os Coordenadores, Fiscais ou demais pessoas 

envolvidas na realização do certame, inclusive demais candidatos; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
k) não permitir ser submetido ao detector de metal; 
l) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou se recusar a realizar qualquer procedimento que 

tenha por objetivo comprovar a autenticidade de identidade e/ou de dados; 
m) for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à 

Coordenação. 
9.38)   Será considerado APROVADO o candidato que obtiver na Prova Objetiva de Múltipla Escolha 

rendimento igual ou superior a 6 (seis) pontos na referida Prova E que obtiver nota que o classifique na 

proporção de 2:1 (dois para um) em relação à quantidade de vagas ofertadas para o cargo a que 

estiver concorrendo, respeitando o empate na última colocação.  
9.39) Será considerado REPROVADO o candidato que obtiver na Prova Objetiva de Múltipla Escolha 

rendimento inferior a 6 (seis) pontos na referida Prova OU que obtiver nota que não o classifique na 

proporção de 2:1 (dois para um) em relação à quantidade de vagas ofertadas para o cargo a que 

estiver concorrendo, respeitando o empate na última colocação. 
9.40) Será divulgado, nos termos do item 12 deste Edital, o Resultado Preliminar da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha. 
9.41)    Na hipótese de candidatos empatados com a mesma pontuação obtida na Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha, o nome dos mesmos será divulgado respeitada a ordem alfabética, não sendo ainda, neste 

momento, aplicados os critérios de desempate previstos, os quais serão utilizados somente para fins de 

divulgação do Resultado Final do Concurso. 
9.42)    Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo do presente Edital, será divulgado, nos termos do 

item 12 do presente Edital, o Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
9.43) Após análise dos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha, será divulgado a Resultado Definitivo da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, nos termos do 

item 12 do presente Edital. 

 

10. DO RESULTADO FINAL 

 

10.1) Será considerado APROVADO no concurso público o candidato que obtiver na Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha rendimento igual ou superior a 6 (seis) pontos na referida Prova E que obtiver nota 

que o classifique na proporção de 2:1 (dois para um) em relação à quantidade de vagas ofertadas para 

o cargo a que estiver concorrendo, respeitando o empate na última colocação. 
10.2) Será considerado REPROVADO no concurso público o candidato que obtiver na Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha rendimento inferior a 6 (seis) pontos na referida Prova OU que obtiver nota que não o 

classifique na proporção de 2:1 (dois para um) em relação à quantidade de vagas ofertadas para o 

cargo a que estiver concorrendo, respeitando o empate na última colocação. 
10.3) Será considerado APROVADO E CLASSIFICADO no concurso público o candidato APROVADO nos 

termos do subitem 10.1 do presente Edital e que obtiver Nota Final suficiente à classificação para o 

número de vagas ofertadas ao cargo pleiteado neste concurso. 
10.4)    Será considerado APROVADO E NÃO CLASSIFICADO no concurso público o candidato APROVADO 

 nos termos do subitem 10.1 do presente edital com Nota Final insuficiente à classificação para o 

 número de vagas ofertadas ao cargo pleiteado neste concurso. 
10.4.1) Os candidatos APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS formarão o cadastro de reserva. 
10.5)  A Nota Final de cada candidato APROVADO será encontrada através da seguinte equação: 
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Nota Final = NPO 
 

Em que: 
NPO: Nota da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 
DO RESULT 
10.6) Os candidatos APROVADOS serão classificados de acordo com os valores decrescentes da Nota 

Final. 
10.7)  Apurado o total de pontos que compõe a Nota Final, na hipótese de empate entre os candidatos, serão 

adotados os seguintes critérios de desempate na respectiva ordem: 
 a)  for mais idoso, desde que tenha idade igual ou superior a sessenta anos, conforme artigo 27, 

parágrafo único, da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); 
b)  obtiver maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos, quando for o caso; 

c)          obtiver a maior nota na Prova de História de Maracanã, quando for o caso; 

d)          obtiver maior nota na Prova de Legislação, quando for o caso; 

e)           obtiver maior nota na Prova de Atualidades, quando for o caso; 

 f) obtiver maior nota na Prova de Língua Portuguesa; 
 g) obtiver maior nota na Prova de Matemática e Raciocínio Lógico, quando for o caso; 
  h) obtiver a maior nota na Prova de Matemática, quando for o caso; 
 i) obtiver a maior nota na Prova de Informática, quando for o caso; 

 j) possuir a maior idade, considerando o dia, mês e ano de nascimento. 
10.7.1) No caso da persistência do empate, mesmo depois de aplicados todos os critérios de desempate 

estabelecidos por este edital, o CETAP promoverá sorteio público com critérios específicos a serem 

definidos em edital específico de convocação. 
ADO F 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1) Caberá recurso contra: 
 

 Recurso Forma 

01 Edital Completo do Certame Internet 

02 
Relação Preliminar das Isenções Deferidas 

e Indeferidas 
Internet 

03 Lista Provisória de Candidatos Inscritos Internet 

04 
Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva 

de Múltipla Escolha  
Internet 

05 
Resultado Preliminar da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha  
Internet 

06 Resultado Final Preliminar  Internet 

 

11.2)  Para interpor recurso pela forma “Via Internet”, é necessário acessar o Portal de Acompanhamento 

(https://www.cetapnet.com.br) e preencher eletronicamente o Formulário próprio, respeitando os prazos 

informados no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital. 

11.2.1) Para interpor recurso contra o Edital Completo do Certame, é necessário fazer o login no site 

https://www.cetapnet.com.br , clicar no botão “Impugnação contra o Edital de Abertura” na página do 

Concurso e preencher eletronicamente o formulário próprio.  

11.3) Todos os recursos serão analisados, entretanto, somente serão respondidos e divulgados em 

documento específico os Recursos interpostos contra o Gabarito Oficial Preliminar se devidamente 

fundamentados. Os deferimentos/indeferimentos dos demais Recursos interpostos contra as outras 

fases do certame serão informados através da divulgação dos Resultados Definitivos de cada etapa 

questionada, quando então o candidato poderá verificar a alteração ou não de sua pontuação, o que 

indicará o respectivo deferimento/indeferimento do recurso, não havendo qualquer outro tipo de 

comunicação relacionada ao deferimento ou indeferimento dos recursos. 
11.3.1) Em nenhuma hipótese, será encaminhada resposta individual aos candidatos. 
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11.3.2) O CETAP não se responsabilizará pelo não recebimento dos recursos Via Internet interpostos 

ocasionado por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento 

das linhas de comunicação, bem como, outros fatores que impossibilitem a transmissão de dados. 
11.4) Se o exame de recursos contra o Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 

resultar na anulação de questão integrante de Prova, a pontuação correspondente a essa questão será 

atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
11.5) Se houver alterações do Gabarito Oficial Preliminar, essa alteração valerá para todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. 
11.6) O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo no seu recurso. Recursos inconsistentes ou sem 

fundamentação serão preliminarmente indeferidos. 
11.7) Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos e/ou recurso contra o Gabarito 

Oficial Definitivo. 
11.8) Recurso interposto fora do prazo previsto será indeferido. 
11.9) Não será aceito recurso enviado via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
11.10) Recursos cujo teor desrespeite a Banca serão preliminarmente indeferidos. 
11.11) A Banca Examinadora constitui última instância para julgamento dos recursos, sendo soberana em 

suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

12. DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS 

 

12.1) Os resultados de cada etapa deste Concurso Público, bem como, todas as comunicações oficiais de 

interesse dos candidatos, serão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico 

https://www.cetapnet.com.br. 
12.2) É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações oficiais através dos meios 

disponibilizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA e pelo CETAP, não podendo o 

candidato alegar desconhecimento de qualquer publicação oficial divulgada dentro dos termos 

especificados no item 12 deste Edital. 
12.3) Não serão fornecidas informações por telefone, fax, correios, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer 

outra forma que não as especificadas no item 12 deste Edital. 
 

13. DA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

13.1)  A nomeação e posse no cargo obedecerão à ordem de classificação, não gerando o fato da aprovação 

direito à nomeação, que dependerá da necessidade de pessoal e disponibilidade orçamentária da 

Administração Pública. 
13.2)  A nomeação dar-se-á em consonância com a legislação em vigor. 
13.3) Os candidatos serão convocados através de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 

Pará e na imprensa oficial do município (quadro de avisos da prefeitura municipal). 
13.3.1) Não serão realizadas convocações através de telefone, fax, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer 

outra forma que não as especificadas no subitem 12 deste Edital. 
13.3.2) É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à convocação oficial 

através dos meios disponibilizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA não podendo o 

candidato alegar desconhecimento de qualquer convocação oficial divulgada dentro dos termos 

especificados no subitem 12 deste Edital. 
13.4)  Após a nomeação, serão exigidos dos candidatos classificados os documentos relativos à confirmação 

das condições estabelecidas nos itens 02 e 03 deste Edital que estabelecem as exigências de cada 

cargo para efeito de investidura, bem como da legislação pertinente, sendo que a não apresentação de 

quaisquer deles implicará revogação do ato de nomeação. 
13.4.1) Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, declarações, nem fotocópias não autenticadas. 
13.4.2) É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA exigir dos candidatos, até a data da 

posse, além da documentação prevista neste Edital e pelo setor de Recursos Humanos, outros 

documentos que julgar necessário. 
13.5)  Os candidatos com deficiência serão submetidos à avaliação física e psicológica, perante uma junta 

multidisciplinar que fornecerá o laudo comprobatório de sua capacidade para o exercício das funções 

inerentes ao cargo no qual venha a ser investido. 
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14. DOS ENDEREÇOS CITADOS NESTE EDITAL 

 

14.1) Endereço da sede do CETAP: Av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 902, CEP: 66.010-000, Centro, 

Belém/PA. (Horário de funcionamento: 09:00 às 12:00 horas) 
14.2) Endereço do polo de recolhimento de documentos do CETAP em Belém/PA: Av. Presidente Vargas, n.° 

158, sala 902, CEP: 66.010-000, Centro, Belém/PA. (Horário de funcionamento: 09:00 às 12:00) 
14.3) Endereço do polo de recolhimento de documentos do CETAP em MARACANÃ/PA: EMEF Ezequiel 

Lisboa: Av. Bertoldo Costa, n.° 53, CEP: 68710-000, Maracanã/PA. (Funcionamento: Apenas nos 

períodos que tiverem entrega de documentos de acordo com o Anexo 02 – Cronograma Completo. 

Horário: de segunda à sexta-feira, de 09:00 às 12:00 horas) 

 
 

 15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1) A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das 

condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais 

pertinentes. 
15.2) A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA e o CETAP não se responsabilizam por quaisquer 

cursos, textos, apostilas e outras publicações que venham a ser comercializados, referentes à 

preparação de candidatos a este Concurso Público. 
15.3) Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das 

Provas. O candidato deverá observar, rigorosamente, os Editais e os comunicados a serem divulgados 

na forma do item 12 deste Edital. 
15.4) Decorridos 180 (cento e oitenta) dias após a divulgação do Resultado Final do Concurso Público, e não 

se caracterizando qualquer óbice, é facultado ao CETAP a incineração das Provas e demais registros 

escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do concurso, os registros eletrônicos. 
15.5) Toda documentação comprobatória enviada via Sedex, junto à Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, será considerada como válida quando postada dentro do prazo estabelecido neste Edital. 
15.6) Os itens, subitens e Anexos deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data 

de convocação dos candidatos para a Prova correspondente, circunstância em que será mencionada 

em Edital de Retificação a este Edital a ser publicado na forma do item 12 deste Edital. 
15.6.1) É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todo e qualquer Edital de Retificação 

a este Edital que vier a ser publicado, nos termos do item 12 deste Edital.  
15.7) Caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA a Homologação do Resultado Final, o qual 

será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará e na imprensa oficial do município 

(quadro de avisos da prefeitura municipal). 
15.8) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso em conjunto com o CETAP. 
15.8.1) Os questionamentos relativos a casos omissos neste Edital e na Legislação Municipal deverão ser 

protocolados no polo de recolhimento de documentos do CETAP e serão resolvidos pela Comissão do 

Concurso em conjunto com o CETAP. 
15.9) A Comissão do Concurso poderá anular a inscrição, prova ou admissão do candidato, a qualquer 

tempo, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou irregularidade nas provas em que se 

submeter. 
15.10) A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA e o CETAP se eximem de quaisquer despesas 

decorrentes da participação do candidato neste Concurso Público. 
15.11) O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de Homologação do Resultado 

Final, podendo ser prorrogado por igual período. 
15.12) O candidato APROVADO obriga-se a manter atualizado seu endereço junto à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA, enquanto perdurar a validade do Concurso. 
15.13) Não serão fornecidos aos candidatos, pelo CETAP, quaisquer atestados, certidões ou certificados 

relativos à classificação ou notas de candidatos, valendo para este fim a homologação divulgada no 

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará.  
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15.14) O foro da Comarca de MARACANÃ/PA é competente para decidir quaisquer ações judiciais interpostas 

com respeito a este Edital e respectivo Concurso Público. 
15.15) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 

Maracanã, 21 de janeiro de 2019. 
 

Raimunda da Costa Araújo 

Prefeita Municipal de Maracanã 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 

EDITAL N.º 01/2019, DE 21 DE JANEIRO DE 2019 

 

ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

1.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão de textos. Ortografia: emprego das letras e dos acentos. Formação do feminino 
e do plural dos substantivos e adjetivos. Reconhecimento das classes de palavras. Emprego 
dos verbos regulares. 
 

1.2 MATEMÁTICA 

Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, 
fracionários e decimais. Regra de Três Simples. Porcentagem. 
 

1.3 HISTÓRIA DE MARACANÃ  

Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de 

Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros 

colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois 

expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo. 

Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de 

Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços 

básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura. 

Turismo. 

 

1.4 ATUALIDADES 

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 
vinculações históricas.  
 

2. NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

2.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão de texto. Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábica. 

Pontuação. Classes e emprego de palavras. Gênero e número dos substantivos. Coletivos. 

Sintaxe da oração (período simples e composto). Concordância. Significado das palavras: 

sinônimos, antônimos, denotação e conotação.  

 

2.2 MATEMÁTICA 

Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos. 

Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 

Razões e proporções: regras de três simples e composta. Porcentagem e divisão proporcional. 

Sistemas lineares: equações e inequações. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo 

e perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. Teorema de Pitágoras. Leitura de gráficos. 

Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área, volume etc. Perímetro e área de 

figuras planas, volumes de sólidos. 
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2.3 HISTÓRIA DE MARACANÃ  

Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de 

Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros 

colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois 

expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo. 

Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de 

Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços 

básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura. 

Turismo. 

 

2.4 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 
vinculações históricas.  
 

2.5 LEGISLAÇÃO  

Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã Lei n°057/1990. 

 

3. NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

 

3.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e Interpretação de Textos. Ortografia. Acentuação gráfica (crase) e uso dos 

porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Classes 

de Palavras. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Nominal e Verbal. 

Regência Nominal e Verbal. Colocação dos pronomes átonos. Figuras de Linguagem.  

 

3.2 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

Razão, proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos. 

Estatística. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas 

estatísticas e gráficos. Medida de Centralização. Média, moda e mediana. Frequências 

acumuladas e desvio padrão. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade, Progressão 

Aritmética, Progressão geométrica; Conjuntos (problemas).  

 

3.3 INFORMÁTICA  

Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos, 

planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e 

2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos 

de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  

 

3.4 HISTÓRIA DE MARACANÃ  

Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de 

Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros 

colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois 

expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo. 

Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de 

Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços 

básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura. 

Turismo. 
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3.5 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 
vinculações históricas.  
 

3.6 LEGISLAÇÃO  

Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã (Lei n°057/1990);  

Lei Municipal n° 014/1997, de 20 de novembro de 1997 e suas alterações previstas na Lei 

Municipal n.º 043/2018, de 14 de dezembro de 2018. 

 

4. NÍVEL MÉDIO TÉCNICO  

 

4.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e Interpretação de Textos. Ortografia. Acentuação gráfica (crase) e uso dos 

porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Classes 

de Palavras. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Nominal e Verbal. 

Regência Nominal e Verbal. Colocação dos pronomes átonos. Figuras de Linguagem.  

 

4.2 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

Razão, proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos. 

Estatística. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas 

estatísticas e gráficos. Medida de Centralização. Média, moda e mediana. Frequências 

acumuladas e desvio padrão. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade, Progressão 

Aritmética, Progressão geométrica; Conjuntos (problemas).  

 

4.3 INFORMÁTICA  

Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos, 

planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e 

2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos 

de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  

 

4.4 HISTÓRIA DE MARACANÃ  

Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de 

Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros 

colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois 

expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo. 

Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de 

Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços 

básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura. 

Turismo. 

 

4.5 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 
vinculações históricas.  
 

4.6 LEGISLAÇÃO  

Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã (Lei n°057/1990);  

Lei Municipal n° 014/1997, de 20 de novembro de 1997 e suas alterações previstas na Lei 

Municipal n.º 043/2018, de 14 de dezembro de 2018. 
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4.7 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO 25: TÉCNICO AGRÍCOLA  

Noções de: Propagação de Plantas Cultivadas: Métodos de Propagação, Viveiros. Formações 
de Canteiros. Doenças e Pragas de Plantas Cultivadas. Nutrição e Adubação Química e 
Orgânica das Plantas. Recuperação do Solo. Técnicas de Plantio-reflorestamento. 
Arborização Urbana. Parques e Jardins. Meio Ambiente: Educação Ambiental. 
 

CARGO 26: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  

CONTABILIDADE GERAL: Decreto-Lei n.° 9.295/1946 e alterações. Código de Ética 
Profissional do Contador - Resolução CFC n.° 803/1996 e alterações. Normas Brasileiras de 
Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade–CFC. Princípios de Contabilidade 
(Resolução 750/93 e 1.282/2010). Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG Estrutura 
Conceitual – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro: objetivos, pressupostos básicos, características qualitativas das demonstrações 
contábeis, mensuração e reconhecimento dos elementos das demonstrações. Lei n.º 6404/76 
e alterações posteriores. Apresentação das Demonstrações Contábeis: conjunto completo, 
reconhecimento, mensuração, divulgação e notas explicativas. CONTABILIDADE PÚBLICA: 
Conceito, objeto e regime. Campo de aplicação. Princípios de Contabilidade (Resolução 
750/93, 1.111/2007 e 1.282/2010). Conceitos e Princípios básicos da Lei n.º 4.320/64 e 
alterações e do Decreto n.º 93.872/86. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 
parte I - procedimentos contábeis orçamentários; parte II - procedimentos contábeis 
patrimoniais; parte III - procedimentos contábeis específicos; parte IV – plano de contas 
aplicado ao setor público; e parte V – demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. 
Contabilidade segundo a Lei n.º 4.320/64 e alterações: sistemas de Contas; variações 
Patrimoniais ativas e passivas, variações orçamentárias e Extra-orçamentárias. 
Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: Previsão de Receita, Fixação de Despesa, 
Descentralização de Crédito, Liberação Financeira, Realização de Receita e Despesa 
Balancete: características, conteúdo e forma. Demonstrações Contábeis: Balanço 
Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações 
Patrimoniais de acordo com a Lei n.º 4.320/64 e alterações. 
 

CARGO 27: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Hardware e Software: 1. Montagem e desmontagem de microcomputadores; Placa mãe: 
barramentos: (ISA, PCI, AGP), controladora de disco rígido (SCSI, SATA e IDE), portas de e/s 
(paralela, serial, ps/2, USB), componentes on-board (vídeo, som, rede, modem); Processador: 
Arquitetura de 32 e 64 bits, famílias das marcas AMD e Intel; Configuração do Setup da BIOS; 
Fonte de alimentação, filtros de linha, estabilizadores e nobreaks; 2. Arquitetura de memórias: 
Cache, ROM e RAM (SDRAM, DDR, DDR2, DDR3); Características, Instalação e 
Configuração de Adaptadores: Vídeo, som, rede, rede sem-fio, modem (on-board e off-board); 
3. Sistema de arquivos FAT16, FAT32, NTFS, gerenciamento de partições no Windows XP, 
Windows Vista e Windons 7; Características, Instalação e Configuração de Dispositivos de 
armazenamento (Disco rígido, cartões de memória, pendrive, CD, DVD, HD externo); 4. 
Características, Instalação e Configuração de periféricos: Mouse, teclado, impressora, 
scanner, monitor, câmera digital, web-cam, duplicador de sinal vídeo; 5. Instalação e 
configuração do sistema operacional Microsoft Windows XP, Windows Vista e Windons 7; 
Configuração de rede (Protocolo TCP-IP); Noções de instalação física de rede: cabos de rede, 
hub, switch, roteador, roteador sem-fio e acess point. Configuração de Clientes de E-mail 
(Outlook, Outlook Express, Thunderbird e Windows Live) e Navegadores de Internet (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); Configuração de Windows Server 2003/2008: 
Configuração de Serviços: DNS e DHCP, Configuração do ACTIVE DIRECTORY; Criação e 
administração de usuários; Instalação e configuração do Microsoft Ofice e software livre. 
Pacote escritório BR Office: 1. Editoração e diagramação de textos avançados: Edição de 
texto, formatação de textos, tabelas, estilos, índices, figuras, objetos, equações, desenhos, 
arquivos, segurança, autocorreção, dicionários, importação/exportação, tabulações, colunas, 
estrutura de tópicos, numeração de páginas, configuração de páginas, cabeçalhos, rodapés, 
legendas, notas, referências cruzadas, bordas e sombreamentos, marcadores e numeração, 
mala direta, envelopes e etiquetas, assistentes, controles de alterações, integração das 
ferramentas do office e autoresumo. 2. Editoração e diagramação de planilhas: Entrada de 
dados, edição, fórmulas, referências de células, referência circular, células linhas, colunas, 
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planilhas, gráficos, dados, classificação, exportação, módulos adicionais, suplementos, análise 
de dados, importação/exportação, impressão, segurança, salvar, recuperar, formatação 
condicional, autoformatação, estilo. Conhecimentos sobre higiene e segurança do trabalho. 
Ética na prestação de serviços. 
 

CARGO 28: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

Ecologia e ecossitemas brasileiros. Noções de metereologia e climatologia. Noções de 

hidrologia. Noções de geologia e solos. Qualidade do ar, poluição atmosférica e controle de 

emissões. Qualidade da água, poluição hídrica, tecnologia do tratamento de efluentes. 

Qualidade do solo e da água subterrânea, gerenciamento de resíduos sólidos, remediação de 

sólidos e de água subterrânea. Legislação ambiental. Economia ambiental. Política ambiental 

e desenvolvimento sustentável. Avaliação de impactos ambientais, riscos ambientais e 

valoração dos danos. Gestão ambiental. Planejamento ambiental, planejamento territorial, 

vocação e uso do solo, urbanismo. Meio ambiente e sociedade. Gestão integrada do meio 

ambiente. 

 

5. NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

 

5.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreender e interpretar textos. Níveis de Linguagem na modalidade oral e escrita. 

Fenômenos Semânticos: Sinonímia, Antonímia, Polissemia, Ambiguidade, Homônimos e 

Parônimos. Ortografia Oficial. Coerência Textual. Período Simples e Composto. Coesão 

Textual. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Classe de Palavras. 

Colocação pronominal. Pontuação. Figuras de Linguagem. Acentuação gráfica. Emprego da 

crase. Operadores argumentativos e modalizadors textuais. 

 

5.2 INFORMÁTICA 

Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos, 

planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e 

2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos 

de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Programas 

de compressão de arquivos (Zip). Segurança da informação e procedimentos de segurança. 

Noções de vírus, ameaças virtuais e aplicativos (antivírus, anti-spyware). Noções de Proxy e 

Firewall. Procedimentos de backup.  

 

5.3 HISTÓRIA DE MARACANÃ  

Localização. População. Clima. Solos. Relevo. Vegetação. Aspectos urbanos. Origem de 

Maracanã: colonização, Aldeia, Freguesia, Vila, Cidade e Município. (Os primeiros 

colonizadores. Os Jesuítas. Copaúba e os missionários. Primeira visita pastoral. Herois 

expedicionários). Desmembramento. Intendentes. Prefeitos. Poder Executivo e Legislativo. 

Símbolos do Município. Denominação de Ruas e Logradouros. Cintra: denominação antiga de 

Maracanã. Religiosidade. Lendas da Cidade. Escravidão. Cabanagem. Jornais. Serviços 

básicos. Desenvolvimento econômico. Sistema viário. Saúde pública. Educação. Cultura. 

Turismo. 

 

5.4 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 
vinculações históricas.  
 

5.5 LEGISLAÇÃO  

Estatuto dos Funcionários Públicos Municipal da Prefeitura de Maracanã (Lei n°057/1990);  
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Lei Municipal n° 014/1997, de 20 de novembro de 1997 e suas alterações previstas na Lei 

Municipal n.º 043/2018, de 14 de dezembro de 2018. 

 

5.6 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO 29: ADMINISTRADOR 

Administração geral: Abordagem das escolas da Administração. Conceitos e princípios da 
Administração. Processo administrativo. Competências do administrador. Instrumentos e 
metodologias organizacionais. Comportamento organizacional. Administração de Recursos 
Humanos: Estratégias de RH, Relações com Empregados, Equipes, Liderança. 
Gerenciamento de Desempenho, Remuneração e Benefícios, Motivação, Desenvolvimento de 
RH, Educação corporativa. Organizações de Aprendizagem. Gestão de conflitos. Cultura 
Organizacional. Ética. Administração Mercadológica. Pesquisa de Mercado. Segmentação de 
Mercado. Estratégias de Marketing. Marketing de Serviços. Gestão do Relacionamento com 
Usuário. Responsabilidade Socioambiental. Sistemas de Informação Gerencial. Administração 
da Produção e Materiais. Planejamento e Controle da Produção. Gestão da Qualidade. Gestão 
da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management). Administração Financeira e 
Orçamentária. Risco e Retorno. Alavancagem e Endividamento. Planejamento Financeiro e 
Orçamentário. Contabilidade Gerencial. Estratégia Empresarial. Planejamento Estratégico 
Empresarial. Balanced Scorecard. Estrutura organizacional. Condicionantes da estrutura 
organizacional. Sustentabilidade. Formas de administração pública: patrimonialista, 
burocrática, gerencial. Evolução da Administração Pública no Brasil: reformas administrativas: 
dimensões estruturais, principais características. Programa Nacional de Desburocratização - 
GESPÚBLICA. 
 

CARGO 30: ADVOGADO 

Direito Constitucional: constituição: conceito e conteúdo. Poder constituinte original e 
derivado. Eficácia, aplicação e integração das normas constitucionais. Leis complementares à 
constituição. Direitos e garantias individuais, habeas corpus, mandado de segurança, ação 
popular, direito de petição. Separação de poderes. Poder legislativo: composição e atribuições. 
Processo legislativo. Poder executivo: composição e atribuições. Poder judiciário: composição 
e atribuições. Estado federal: a união, os estados, os municípios, o distrito federal e os 
territórios. Regiões metropolitanas. Princípios e normas referentes à administração pública 
direta e indireta. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Advocacia pública. Princípios 
constitucionais do orçamento. Tributação e orçamento: sistema tributário nacional, finanças 
públicas. Ordem econômica e financeira. Ordem social: seguridade social, educação, cultura, 
desporto, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente. Direito Civil e 
Empresarial: Pessoa natural. Conceito, capacidade, domicílio. Nascituro. Direitos da 
personalidade. Pessoas jurídicas. Espécies. Pessoas jurídicas de direito público e privado. 
Associações, sociedades civis e empresariais. Fundações públicas e privadas. Cooperativas. 
Organização social de interesse público. Desconsideração da personalidade jurídica no direito 
civil, no direito tributário e no direito do consumidor. Responsabilidade dos sócios, diretores e 
administradores. Fato jurídico. Negócio jurídico, ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito. 
Condições, termo e encargo. Defeitos dos negócios jurídicos. Invalidade dos negócios 
jurídicos. Forma e prova dos negócios jurídicos. Prescrição e decadência. Prazos 
prescricionais e decadenciais contra as pessoas jurídicas de direito público. Bens. Conceito, 
classificação, espécies. Bens imateriais. Bens públicos. Terras devolutas. Obrigações: 
conceito, classificação, modalidades. Efeitos, extinção e inadimplemento das obrigações. 
Transmissão das obrigações. Contratos. Disposições gerais. Contratos preliminares. 
Formação e extinção dos contratos. Distrito. Vícios redibitórios. Evicção. Contratos aleatórios. 
Cláusula resolutiva. Exceção de contrato não cumprido. Resolução por onerosidade excessiva. 
Espécies de contratos: compra e venda troca, doação, locação, locação predial urbana, 
empréstimo, prestação de serviço, empreitada, depósito, mandato, comissão, agência e 
distribuição, corretagem, transporte, seguro, constituição de renda, fiança, transação, 
compromisso. Atos unilaterais. Títulos de crédito. Leis especiais. Responsabilidade civil, 
responsabilidade objetiva e subjetiva. Indenização. Dano material e dano moral. Preferências 
e privilégios creditórios. Direito de empresa. Empresário. Sociedade: não personificada e 
personificada. Espécies. Estabelecimento. Falência e Recuperação. Lei Federal nº 6.404/76. 
Posse. Conceito, aquisição, efeitos e perda. Interditos possessórios. Propriedade: função 
social. Aquisição e perda da propriedade móvel e imóvel. Privação da propriedade e justa 
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indenização. Usucapião: modalidades. Registro imobiliário. Condomínio voluntário e 
necessário: condomínio edilício. Propriedade resolúvel e propriedade fiduciária. Incorporação 
imobiliária. Direito de vizinhança. Uso anormal da propriedade. Passagem forçada. Águas. 
Limites entre prédios e direito de tapagem. Direito de construir. Dano infecto. Direito reais sobre 
coisas alheias. Superfície, servidões, usufruto, uso e habitação. Direito do promitente 
comprador. Adjudicação compulsória. Direitos reais de garantia: penhor hipoteca e anticrese. 
Direito de família: casamento, relações de parentesco. Regime de bens entre os cônjuges. 
Alimentos. Bem de família. União estável. Ausência. Curatela e tutela. Direito das sucessões: 
sucessão legítima e testamentária. Partilha. Herança jacente. Direito autoral: conceito, 
princípios. Direito Processual Civil: Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015. Direito 
intertemporal e aplicabilidade do novo diploma. Princípios constitucionais e infraconstitucionais 
do processo civil. Garantias constitucionais do processo. Institutos e normas fundamentais do 
processo civil. Direito Processual Constitucional. Jurisdição. Dos limites da Jurisdição Nacional 
e da Cooperação Internacional. Características. Princípios. Espécies. Organização judiciária. 
Distinção em relação às demais funções do Estado. Competência. Critérios de fixação e de 
modificação. Conexão. Continência. Prevenção. Funções essenciais à Justiça. Magistratura. 
Impedimento e suspeição. Advocacia Pública e Privada. Defensoria Pública. Assistência 
judiciária. Ministério Público. Do juiz e dos auxiliares da justiça. Deveres das partes e dos 
procuradores. Atos atentatórios à dignidade da justiça. Responsabilidade por dano processual. 
Das despesas, dos honorários advocatícios e das multas. Sucessão das partes e dos 
procuradores. Ação. Conceito e natureza. Condições da ação. Momento e técnica da aferição 
de sua presença. Elementos da ação. Ação e tutela jurisdicional. Cumulação da ação. 
Classificação da tutela jurisdicional. Processo. Conceito e natureza. Espécies. Pressupostos 
processuais. Procedimento. Atos processuais. Forma, tempo e lugar. Dos pronunciamentos 
do órgão jurisdicional. Regime de invalidades processuais. Prazos processuais. Preclusões. 
Comunicação dos atos processuais. Atos processuais eletrônicos. Da citação e das 
intimações. Modalidades e efeitos. Partes e terceiros no processo civil. Conceitos. 
Litisconsórcio. Modalidades de intervenção de terceiros. Tutela Provisória de Urgência e de 
Evidência. Modalidades. Poder Geral de Cautela. Procedimento comum. Da formação, da 
suspensão e da extinção do processo. Hipóteses. Petição inicial. Requisitos e defeitos. A 
fixação do valor da causa e as formas de sua impugnação. Juízo de admissibilidade da 
demanda e seus efeitos. Indeferimento da petição inicial. Audiência de conciliação ou de 
mediação. Resposta do réu. Contestação e reconvenção. Defesa direta e indireta. Questões 
prévias e de mérito. Revelia. Providências preliminares e do saneamento. Julgamento 
conforme o estado do processo. Provas. Objeto, fonte e meios. Prova atípica e prova ilícita. 
Ônus da prova. Provas em espécie e sua produção. Audiência de instrução e julgamento. 
Sentença. Elementos, conteúdo e efeitos. Vícios das sentenças. Coisa julgada. Limites 
subjetivos e objetivos. Relativização da coisa julgada. Julgamento liminar de improcedência. 
Remessa necessária. Recursos. Juízo de admissibilidade. Efeitos. Teoria geral dos recursos. 
Apelação. Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Embargos de Declaração. Técnica de 
julgamento para superação de divergência. Dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e 
para o Superior Tribunal de Justiça. Embargos de divergência. Lei n.o 8.437/92 e Lei n.o 
12.016/09. Controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. Modalidades. 
Declaração de inconstitucionalidade. Lei n.o 9.868/99. Do Incidente de Arguição de 
Inconstitucionalidade. Precedentes judiciais. Mecanismos de valorização. Súmulas 
Vinculantes. Do Incidente de Assunção de Competência. Do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas. Da Reclamação. Ação rescisória e outras demandas autônomas de 
impugnação. Procedimentos especiais. Teoria geral. Ação de consignação em pagamento. 
Ação de exigir contas; Ações possessórias, ações de divisão e demarcação. Inventário e 
partilha, alimentos, embargos de terceiro, oposição, habilitação, restauração de autos, vendas 
a crédito com reserva de domínio, ação monitória. Ação de dissolução parcial de sociedade. 
Mediação. Mandado de segurança. Mandado de Injunção. Ação Popular. Habeas Data. Ação 
Civil Pública. Ação de Improbidade Administrativa. Tutela dos interesses transindividuais. 
Conceito. Direito Administrativo: Princípios constitucionais do direito administrativo. Controle 
interno e externo da administração pública. Administração pública: conceito, estrutura, poderes 
e deveres do administrador público. Responsabilidade dos prefeitos municipais. Administração 
indireta: conceito, autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de 
economia mista. Poderes administrativos. Ato administrativo: conceito, elementos, atributos, 
espécies. Discricionariedade e vinculação. Abuso e desvio de poder. Ato administrativo 
punitivo. Multas. Ato administrativo: anulação, revisão e revogação. Controle jurisdicional. 
Procedimento administrativo: conceito, princípios, pressupostos, objetivos. Contratos 
administrativos: conceito, espécies, disposições peculiares. Cláusulas necessárias. 
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Inadimplemento. Rescisão. Licitação: natureza jurídica, finalidades, espécies, modalidades. 
Processo licitatório. Dispensa e inexigibilidade. Serviços públicos: conceito, classificação. 
Concessão e permissão. Agentes públicos. Servidores públicos, conceito, categorias, direitos 
e deveres. Cargo, emprego e função: normas constitucionais, provimento, vacância. 
Responsabilidades dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo 
administrativo disciplinar. Bens públicos; regime jurídico e classificação. Formas de utilização, 
concessão, permissão e autorização de uso. Desafetação e alienação. Desapropriação: 
conceito. Desapropriação por utilidade pública, necessidade pública, interesse social. 
Indenização. Desapropriação indireta. Função social da propriedade. Responsabilidade civil 
do estado. Responsabilidade pelos atos danosos praticados pelos agentes públicos. 
Responsabilidade pela omissão ou deficiência de serviço. Excludentes de responsabilidade. 
Responsabilidade civil pessoal dos agentes públicos. Improbidade administrativa. Lei Federal 
n.º 8.429/92. Direito urbanístico: uso e ocupação de solo urbano. Zoneamento. Poder de 
polícia municipal. Parcelamento do solo (Lei Federal n.º 6.766/79). Limitações ao direito de 
propriedade. Controle das construções e do uso. Estatuto da cidade. Instrumentos de política 
urbana. Usucapião especial de imóvel urbano. Usucapião coletivo. Plano diretor. Outorga 
onerosa do direito de construir e de alteração de uso. Meio ambiente urbano. Controle da 
poluição sonora e visual. Direito Tributário: Definição e conteúdo do direito tributário. 
Conceito de tributo. Espécies de tributos. Imposto, taxa contribuição de melhoria e outras 
contribuições. Fontes do direito tributário. Fontes primárias. Fontes secundárias. Vigência e 
aplicação da legislação tributária no tempo e no espaço. Interpretação e integração da 
legislação tributária. O sistema constitucional brasileiro. Princípios constitucionais tributários, 
competência tributária, discriminação das receitas tributárias, limitações ao poder de tributar. 
Imunidades tributárias. Espécies tributárias. Competência tributária. Parafiscalidade. Exercício 
de competência tributária. O fato gerador da obrigação tributária. Obrigação tributária principal 
e acessória. Hipótese de incidência e fato imponível. Capacidade tributária. Sujeito ativo da 
obrigação tributária. Sujeito passivo da obrigação tributária, direto e indireto. Domicílio 
tributário. Responsabilidade pelo tribut e responsabilidade por infrações. Denúncia 
espontânea. O crédito tributário: constituição. Lançamento: definição, modalidades e efeitos. 
Suspensão do crédito tributário, modalidades, extinção das obrigações tributárias e exclusão 
do crédito tributário. Infrações e sanções tributárias. Conceito e natureza jurídica. Garantias e 
privilégios do crédito tributário. Preferência e cobrança em falência e recuperação. 
Responsabilidade patrimonial dos sócios e administradores. Alienação de bens em fraude à 
fazenda pública. Dívida ativa. Inscrição do crédito tributário. Pressupostos legais, presunção 
de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e substituições de certidões de dívida ativa. 
Certidões negativas, sigilo fiscal, divulgação de informações, limitações. A execução fiscal. 
Mandado de segurança, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito 
tributário, ação de consignação em pagamento, ação declaratória de inexistência de relação 
jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. Direito Financeiro: Responsabilidade fiscal (Lei 
Complementar n.º 101/00), controle de orçamentos e de balanços: Lei Federal n.º 4.320/64. 
Plano plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei Orçamentária Anual. Direito Penal e 
Processual Penal. Crime e imputabilidade penal. Aplicação da Lei Penal. Inquérito policial. 
Ação penal. Crimes em espécie: crimes contra a Administração Pública, crimes contra a fé 
pública, crimes contra o patrimônio. Aspectos penais da Lei n.º 8.666/93. 
 

CARGO 31: ASSISTENTE SOCIAL 

Fundamentos histórico, teórico e metodológico do Serviço Social. O projeto ético-político do 
Serviço Social e a regulamentação da profissão. Questão social no Brasil. Questão de gênero. 
A política social e seu processo histórico; políticas setoriais e por segmento: assistência; 
saúde; saúde mental; previdência; criança e adolescente; educação; idoso; pessoas com 
deficiência. Trabalho e Serviço Social. Pesquisa e Serviço Social. Debate ético contemporâneo 
e a busca da consolidação do projeto ético político do Serviço Social, as condições de trabalho 
e respostas profissionais aos desafios de hoje. Áreas de atuação do Assistente Social e 
demandas profissionais no âmbito das relações entre Estado e Sociedade. Estratégias de ação 
em Serviço Social e os instrumentos de intervenção do Assistente Social. O Processo de 
Trabalho do Serviço Social. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica 
e estratégias de atendimento e acompanhamento. Políticas, diretrizes, ações e desafios na 
área da família, da criança e do adolescente: a defesa de direitos da criança e do adolescente. 
O papel dos conselhos, centros de defesa e delegacias. A adoção e a guarda: normas, 
processo jurídico e psicossocial, adoção à brasileira e adoção internacional. Lei Maria da 
Penha. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções do trabalho profissional em 
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Serviço Social. Trabalho Social com famílias; Princípios da Intersetorialidade; Trabalho em 
Rede. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2012). Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS (2006), Tipificação dos 
Serviços Socioassistenciais. Política Nacional de Assistência Social, Reordenamento dos 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Plano Nacional de Convivência 
Familiar e Comunitária. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS n.o 8.742/93. Lei 
do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 
LDB n.o 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Política Nacional do Idoso. 
Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741, de 1o de outubro de 2003). Política Nacional de Assistência 
Social – PNAS (2004). Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Resolução CNAS 
n.o 109, de 11 de novembro de 2009. Lei do SUAS. Lei n.o 12.435, de 6 de julho de 2011 que 
altera a LOAS e dispõe sobre a organização da Assistência Social. Orientações Técnicas: 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. Brasília, 2009. SINASE – Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo, 2009. Protocolo de gestão integrada de serviços, benefícios e transferência 
de renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 2009.  
 

CARGO 32: COMUNICADOR SOCIAL 

Fundamentos da Comunicação: Teoria da Comunicação e Sociologia da Comunicação. 
Comunicação e jornalismo: Modelos teóricos de comunicação e os processos de significação. 
Articulação dos códigos comunicacionais nas novas mídias. As diversas formas de jornalismo 
(on-line, rádio-jornalismo, telejornalismo, comunitário, documentário) e seu papel no mundo 
global. Perfil do jornalismo e da publicidade com o advento das novas tecnologias. Técnicas 
básicas de redação publicitária. O profissional de imprensa e as novas tecnologias. As 
informações e a sua extensão: política editorial; editoriais (tipos comuns e especiais). 
Reportagem: modalidades. Titulação. Edição: sistemas de fechamento, possibilidades 
técnicas. O texto jornalístico: características. Redação e Edição Jornalísticas. Edição e 
Produção Gráficas. Produção Audiovisual. Técnica de Reportagem. Temas Emergentes da 
Comunicação: novas tecnologias de comunicação, comunicação online, mídias web e digitais. 
Conceitos, técnicas e funções da assessoria de imprensa. Conceitos e técnicas da 
comunicação pública. Release, clipping, check list. Características das publicações 
institucionais. Relacionamento com a imprensa. Assessorado e relacionamento com a 
imprensa. Conceitos, técnicas e aplicações de notícia e reportagem. Modalidades de entrevista 
em assessorias de imprensa. Técnicas de apuração, redação e edição de textos jornalísticos 
informativos, interpretativos e opinativos para veículos impressos, rádio, televisão, Internet e 
Intranet. Ética jornalística. Assessoria de imprensa e ética: limites éticos da assessoria de 
imprensa. Notícia institucional: características e produção. Gerenciamento de crise e 
assessoria de imprensa. Gestão estratégica da comunicação organizacional. Produção de 
notícias para comunicação interna. Comunicação pública. 
 

CARGO 33: CONTADOR 

Orçamento Público: Características do orçamento tradicional, do orçamento-programa e do 
orçamento de desempenho. Princípios orçamentários. Peças Orçamentárias: PPA, LDO, LOA. 
Orçamento fiscal e de seguridade social. Orçamento na Constituição Federal de 1988. 
Conceituação e classificação da receita e da despesa orçamentária brasileira. Execução da 
receita e da despesa orçamentária. Créditos Adicionais. Cota, provisão, repasse e destaque. 
Lei nº 101/2000. Portaria Interministerial 127/ e alterações posteriores. Procedimentos de 
retenção de impostos e contribuições federais. Lei nº 9430/1996 e alterações posteriores. 
Instrução Normativa SRF nº 480/2004. Lei nº 4320/64. Contabilidade Geral: Normas 
Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade–CFC. Princípios de 
Contabilidade (Resolução 750/93 e 1.282/2010). Deliberações da Comissão de Valores 
Mobiliário–CVM. Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Contábeis (Deliberação CVM nº 539/2008 e Resolução CFC nº 1.121/2008): objetivos, 
pressupostos básicos, características qualitativas das demonstrações contábeis, mensuração 
e reconhecimento dos elementos das demonstrações. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis: objetivos e considerações gerais, conteúdo e estrutura das demonstrações 
contábeis. Lei nº 6404/76 e alterações posteriores. Contabilidade Pública: Conceito, objeto 
e regime. Campo de aplicação. Princípios de Contabilidade (Resolução 750/93, 1.111/2007 e 
1.282/2010). Conceitos e Princípios básicos da Lei nº 4.320/64 e do Decreto nº 93.872/86. 
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Sistema de Contabilidade Federal (decreto n◦ 6.976/2009). Sistemas de Contas. Variações 
Patrimoniais: Variações Ativas e Passivas Orçamentárias e Extra-orçamentárias. Plano de 
Contas da Administração Federal: conceito, estrutura das contas, partes integrantes, contas 
do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e compensação, características das contas, 
contas de controle: da previsão e execução da receita, fixação e execução da despesa, dos 
restos a pagar e contas com função precípua de controle. Contabilização dos Principais Fatos 
Contábeis: Previsão de Receita, Fixação de Despesa, Descentralização de Crédito, Liberação 
Financeira, Realização de Receita e Despesa Balancete: características, conteúdo e forma. 
Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e 
Demonstração das Variações Patrimoniais de acordo com a Lei nº 4.320/64. Conceitos de 
Contabilidade Pública presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC T 16). 
 

CARGO 34: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Análise do solo para avaliação de fertilidade; Calagem adequada nos solos; Conservação do 
solo; Eliminação das barreiras químicas e camadas compactadas que limitam o 
desenvolvimento das raízes; Conhecimento de algumas regras complementares sobre época 
e modo de aplicação de fertilizantes; Controle Biológico de pragas; Hidroponia; Controle 
fitossanitário das plantas. Agricultura: Biologia reprodutiva, classificação taxonômica e 
principais práticas cultivo (tratos culturais) de plantas ornamentais (arbustos, herbáceas e 
arbóreas). Planejamento básico para a implantação de áreas de plantio de mudas de plantas 
ornamentais (arbustos, herbáceas e arbóreas). Principais caracteres agronômicos das plantas 
ornamentais (arbustos, herbáceas e arbóreas). Métodos de produção de mudas de plantas 
ornamentais (arbustos, herbáceas e arbóreas). Esquematização dos modelos pró-controle de 
qualidade das sementes, interrelacionados com sistemas de amostragem, consoante as 
regras para análise de semente. Eventos deterioráveis das sementes, associados com 
períodos de pós-colheita e suas subseqüentes recomendações. Exigências edafoclimáticas, 
culturais e de inspeção dos campos de produção de sementes. Modelos conjugados 
indicativos de processamento técnico-científico, próviabilidade das espécies de sementes. 
Horticultura: Métodos vegetativos de propagação de plantas. Poda de arbóreas. 
Fitossanidade: Importância do receituário agronômico para o comércio e uso de defensivos 
agrícolas. Métodos culturais, físicos, biológicos e por comportamento para o controle de pragas 
agrícolas. O advento dos juvenóides ou inseticidas de ação fisiológica como uma alternativa 
moderna de controle de pragas da agricultura, na perspectiva da preservação dos 
agroecossistemas e da qualidade dos alimentos. Principais pragas das plantas ornamentais 
(arbustos, herbáceas e arbóreas) em condições de campo e as medidas preventivas de 
controle de incidências de pragas. Principais doenças das plantas ornamentais (arbustos, 
herbáceas e arbóreas). Princípios básicos de controle de doenças das plantas. Irrigação: 
Princípios de irrigação e drenagem, Irrigação Localizada, Drenagem Agrícola, Relação Água 
– solo – planta, Fruticultura tropical, Ecologia vegetal, Manejo e conservação do solo, Culturas 
tropicais. Apicultura: Sistema de produção em apicultura, Biologia da abelha, Técnico de 
manejo em apicultura. 
 

CARGO 35: ENGENHEIRO CIVIL 

Projetos de obras civis. Projetos de Topografia; Planialtimentria; NBR13133/1994 – Execução 

de Levantamento Topográfico. Projetos Arquitetônicos; Execução e Projetos Estruturais 

(concreto, aço, madeira e rochas); Execução e Projetos de instalações hidrosanitárias e 

elétricas. Execução e projeto de Fundações e Contenções. Mecânica dos solos. Execução e 

Projeto de instalações especiais e Telefonia. Instalação de Elevadores. Execução e Projeto de 

Instalações de ventilação, exaustão e Ar condicionado. Execução e Projeto de instalações de 

Combate a Incêndio. Projetos de Estações de tratamento de água, estações de tratamento de 

esgoto, estações elevatórias de água e estações elevatórias de esgoto. Especificação 

normalizada de materiais e serviços. Propriedades dos materiais de construção civil. 

Programação de obras. Orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais: 

levantamentos quantitativos. Planejamento e cronograma físico– financeiro: PERT–CPM. 

Gerenciamento de obras. Construção. Procedimentos normalizados de: organização do 

canteiro de obras; execução de fundações (fundações rasas e fundações profundas). 

Vedações: Alvenarias e sistemas de vedações industrializados, vedações pré–moldadas; 

estruturas de concreto, aço e madeira; coberturas e impermeabilização; esquadrias; pisos e 
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revestimentos; pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade; telefonia; instalações 

especiais); fiscalização de obras; acompanhamento da aplicação de recursos (medições, 

emissão de fatura etc.); controle de materiais (cimento, agregados, aditivos, concreto usinado, 

aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro, etc.); controle de execução de obras e serviços 

terceirizados. Hidráulica e Hidrologia; Irrigação e drenagem, barragens, canais. Solos e obras 

de terra (barragens, estradas, aterros etc.). Saneamento básico e saneamento ambiental 

(disposição de resíduos, aterros sanitários etc.). Obras de Infraestrutura urbana e rural. 

Estradas e pavimentação rígida e flexível. Terraplenagem. Legislação e Engenharia legal. 

Legislação Ambiental. Licitações e contratos. Legislação específica para obras de engenharia 

civil. Vistoria e elaboração de pareceres. Princípios de planejamento e de orçamento público. 

Elaboração de orçamentos. Normas Regulamentadoras de Saúde e segurança no trabalho. 

Noções de geoprocessamento. Engenharia de Avaliação: Noções da normalização de 

Avaliação de imóveis urbanos. Normas de desenho técnico; desenho auxiliado por computador 

– AutoCAD. Procedimentos de construção civil de acordo com as normas da ABNT. 

Normalização de serviços. 

 

CARGO 36: ENGENHEIRO FLORESTAL 

Geoprocessamento e sensoriamento remoto. Conceitos básicos de Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG). Sistemas de coordenadas e georreferenciamento. Sistemas de 
imageamento: conceitos de pixel, resolução espacial, temporal e radiométrica. Imagens de 
radar, multiespectrais e multitemporais. Aplicações de sensoriamento remoto no 
monitoramento e controle de desmatamentos e incêndios florestais. Uso sustentado dos 
recursos florestais. Equilíbrio dos ecossistemas. Avaliação do potencial biológico dos 
Ecossistemas Florestais. Gerenciamento de Unidades de Conservação e Preservação 
Ambiental. Impacto Ambiental e Recuperação de áreas degradadas. Inventário e Avaliação de 
Patrimônio Natural. Sistemática Vegetal. Dendrologia. Práticas de laboratório de Silvicultura. 
Máquinas e equipamentos nas práticas florestais. Entomologia Florestal. Fitopatologia 
Florestal. Viveiro Florestal e produção de mudas. Silvicultura. Manejo de recursos florestais. 
Plano de manejo de unidades de conservação. Uso sustentado da vegetação nativa. Espécies 
florestais do Brasil Central. Volumetria de madeira. Prevenção, monitoramento e combate às 
queimadas e incêndios florestais. Vistoria e elaboração de pareceres. Política e Legislação 
Ambiental vigente. Política e Legislação Florestal vigente. 
 

CARGO 37: FISIOTERAPEUTA 

Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, 
fototerapia, hidroterapia, massoterapia, cinesioterapia, eletroterapia e manipulação vertebral. 
Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia. Fisioterapia em neurologia. 
Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. Fisioterapia em pediatria e geriatria. Mastectomias. 
Fisioterapia em pneumologia. Fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar. Assistência 
fisioterapêutica domiciliar. Desenvolvimento neuropisicomotor. Fisiologia do sistema cardio-
respiratório. Fisiologia da contração muscular. Cinestesia. Fases da marcha. Avaliação e 
tratamento de patologias pneumológicas, cardiológica, ortopédica, pediátrica, e neurológica. 
Recursos terapêuticos: Eletroterapia, Massoterapia, Termoterapia. Fisioterapia da Saúde do 
Trabalhador: Conceito Ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no 
ambiente de trabalho. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde. 
 

CARGO 38: FONOAUDIÓLOGO 

Sistema do Aparelho Auditivo: Bases Anatômicas e Funcionais. Audiológia Clínica: 

Procedimentos Subjetivos e Objetivos de Avaliação Audiológica. Otoemissões Acústicas. 

Audiologia Educacional. Neurofisiologia do Sistema motor da Fala. Funções Neurolinguísticas. 

Desenvolvimento da Linguagem. Estimulação Essencial. Deformidades Craniofaciais: 

Características Fonoaudiológicas; Avaliação Miofuncional; Tratamento Fonoaudiológico. 

Distúrbios da Voz: Disfonias - Aspectos Preventivos, Avaliação e Fonoterapia. Distúrbios de 

Linguagem, da Fala e da Voz decorrentes de fatores neurológicos, psiquiátricos, psicológicos 

e socioambientais. Desvios Fonológicos. Sistema Sensório - Motor - Oral - Etapas Evolutivas. 

Fisiologia da Deglutição, Desequilíbrio da Musculatura Orofacial e Desvios da Deglutição - 

Prevenção, Avaliação e Terapia Miofuncional. Tratamento fonoaudiológico das desordens 
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relacionadas ao sistema estomatognático e Ética Profissional. 

Distúrbio Articulatório, Disfluência. Legislação do Sistema Único de Saúde. 

 

CARGO 39: NUTRICIONISTA 

SUS – Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90. 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio 

e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento 

e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de 

higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, 

classificação e composição química. Características organolípticas, seleção, conservação, 

Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e 

critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos 

de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de 

alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. 

Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, 

metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e 

desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança 

de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do 

Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das 

doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e carências 

nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de saúde 

pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos 

estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Ética profissional. Legislação do Sistema 

Único de Saúde. 

 

CARGO 40: PEDAGOGO 

Projeto pedagógico, planejamento e planos. Avaliação Escolar. Interação escola-
famíliacomunidade. Importância dos recursos tecnológicos na escola. Prática educativa: 
ensino, estudo ativo, relações professor/aluno. Interdisciplinaridade e transversalidade. 
Direitos humanos. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.o 9394/96). Gestão do 
Processo de Ensino e Aprendizagem. A ensino centrado em conhecimentos contextualizados 
e ancorados na ação. O uso de metodologias voltadas para práticas inovadoras. O processo 
de avaliação do desempenho escolar como instrumento de acompanhamento do trabalho do 
professor e dos avanços da aprendizagem do aluno. O reforço e a recuperação: parte 
integrante do processo de ensino e de aprendizagem para atendimento à diversidade de 
características, de necessidades e de ritmos dos alunos. Os ambientes e materiais 
pedagógicos, os equipamentos e os recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem. 
Educação e Sociedade: a sociedade e as outras ciências; estado e sociedade; a relação 
homem, escola e sociedade; educação como redenção da sociedade. Função Social da 
Escola. O Conhecimento: concepções e tipos; as formas de apropriação da realidade; os 
métodos; o conhecimento da escola. O construtivismo e Sociointeracionismo. Psicologia e 
Educação: psicologia como ciência; psicologia do desenvolvimento - fases de 
desenvolvimentos; infância e adolescência; a hereditariedade e o meio, motivação. Psicologia 
da aprendizagem; avaliação aluno x aprendizagem x professor; problemas de aprendizagem. 
Avaliação do processo de ensino e de natureza humana, cidadania e liberdade, dignidade e 
respeito à vida escolar como instrumento de formação do cidadão. Pluralidade Cultural e 
Diversidade cultural. Respeito aos povos. Meio Ambiente: combate ao desmatamento, crimes 
ambientais, agressão aos rios e mares. Orientação Sexual na infância. Trabalho e Consumo: 
a exploração do trabalho Infanto-Juvenil.  aprendizagem. Relações interativas em sala de aula. 
Competências e habilidades. Pilares da educação para o século XXI. Ética e Cidadania. 
 

CARGO 41: PSICÓLOGO 

Teorias da personalidade. Psicopatologia. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. 

Psicoterapia em problemas específicos (clínicos e funcionais). Psicoterapia breve: diagnóstico, 

técnicas e tratamentos. Tratamento de dependências químicas. Conceitos básicos de 

Psicopatologia e dos Manuais de Classificação: Áreas de Interesse Especial: doenças 
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ocupacionais, dependência química, deficiências físicas e mentais, psicossomática, doenças 

orgânicas, violência doméstica e sexual. Técnicas de entrevista. Anamnese. Uso de testes 

psicológicos. Testes de personalidade. Inventários, técnicas projetivas, técnicas gráficas. 

Testes psicomotores. Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Elaboração de laudos, 

relatórios e pareceres psicológicos. Diagnóstico Psicológico: conceitos e objetivos, 

personalidade e teorias psicodinâmicas. Ética profissional. Resoluções CFP/CRP. Equipes 

multidisciplinares. Atuação do psicólogo no SUAS - Sistema Único de Assistência Social. 

Psicologia do Desenvolvimento: a infância e a adolescência. Protagonismo Juvenil e Trabalho 

Social com Juventude. Trabalho Social com Famílias. Princípios da Análise Institucional. 

Processos de Exclusão/Inclusão Social. Construção Social da Violência. Concepção sobre 

grupos e instituições. Clínica ampliada à construção de projetos terapêuticos singulares na 

lógica da atenção psicossocial. Trabalho em Rede. Princípios da intersetorialidade. 

Reabilitação/reinserção psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento 

psíquico. Clínica e atenção a problemas na área do uso de álcool e outras drogas; Clínica e 

atenção psicossocial aos transtornos mentais da infância e adolescência; Clínica e atenção 

psicossocial aos transtornos neuróticos e ligados ao estresse; Clínica e atenção psicossocial 

aos transtornos psicóticos e aos transtornos do humor. Diagnóstico estrutural e direção do 

tratamento dos transtornos mentais.Teorias e sistemas em Psicologia. Processos psicológicos 

básicos e seus fundamentos. Processos básicos de interação social e seus fundamentos. 

Intervenções Psicológicas Individuais e Grupais: Mediação, Negociação, Dinâmica de Grupo 

(Relações grupais, institucionais e comunitárias). Psicologia Organizacional. Organizações: 

estrutura, processos e dinâmica. Teoria das organizações e concepções de trabalho. Cultura 

e clima organizacional. Motivação e satisfação no trabalho. Poder, liderança e conflitos nas 

organizações. Equipes de trabalho e grupos nas organizações. Bem-estar, saúde e qualidade 

de vida no contexto das organizações. Conhecimento, aprendizagem e desempenho humano 

nas organizações. Recrutamento de pessoal: fontes de recrutamento e meios de recrutamento. 

Seleção de pessoal: planejamento, técnicas, avaliação e controle de resultados. Avaliação de 

desempenho: objetivos, métodos, implantação e acompanhamento. Análise de cargos: 

objetivos e métodos. Treinamento: levantamento de necessidades, planejamento, execução e 

avaliação. Trabalho Social com famílias. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 

n.o 8.742/93. Lei do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB n.o 9394/96.  

 

CARGO 42: PSICOPEDAGOGO 

Fundamentos da Psicopedagogia: histórico, objeto de estudo, embasamento teórico, campo 

de atuação; Código de Ética. Diagnóstico Psicopedagógico. Técnicas de diagnóstico: 

entrevistas, anamnese, observações, avaliação da leitura e escrita, avaliação do raciocínio 

matemático, par educativo, técnicas projetivas, avaliação psicomotora, provas operatórias. 

Informe psicopedagógico. Devolutiva. Intervenção psicopedagógica. O papel do jogo na 

atuação psicopedagógica. Teorias do desenvolvimento humano. Desenvolvimento cognitivo, 

afetivo-emocional, psicomotor e da linguagem. Desenvolvimento neurológico relacionado ao 

aprendizado escolar: memória, atenção, linguagem, pensamento. Transtornos e dificuldades 

de aprendizagem. Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Relações familiares e o 

processo de aprendizagem. Psicopatologia e aprendizagem. O papel do psicopedagogo na 

clínica, na escola e nas organizações. Processo de inclusão e abordagem psicopedagógica. 

O papel do psicopedagogo junto a criança e adolescente com dificuldades especiais. Aspectos 

legais da Educação Especial. 

 

CARGO 43: SOCIÓLOGO 

A perspectiva sociológica no mundo contemporâneo. Métodos para a construção do 
conhecimento sociológico. Durkheim, Weber e Marcel Mauss. Método comparativo e a 
perspectiva sociológica no Brasil. Estudos de sociologia jurídica e de antropologia jurídica. 
Aplicações da perspectiva sociológica comparada aos temas e problemas contemporâneos da 
sociedade brasileira: a questão da igualdade jurídica e dos direitos de cidadania, acesso à 
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justiça, etnografia de rituais judiciários, práticas judiciárias e policiais no espaço público. 
Modelos jurídicos para a administração institucional de conflitos no espaço público. Análise 
crítica de políticas públicas propostas para o executivo e para o judiciário. Ética no serviço 
público: comportamento profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade 
em serviço. 
 

CARGO 44: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Processo de Terapia Ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de atuação, 
materiais e instrumentais. Análise da atividade: abordagem individual, abordagem grupal. 
Áreas de Atuação: saúde mental, habilitação/reabilitação. A importância do Terapeuta 
Ocupacional na equipe interdisciplinar. Ocupação Terapêutica: princípios e fundamentos. 
Evolução histórica da ocupação como forma de tratamento. Terapia Ocupacional na paralisia 
cerebral - definição, transtornos, avaliação e tratamento. Princípios básicos do tratamento 
terapêutico-ocupacional nas áreas de neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Terapia 
ocupacional aplicada à deficiência mental. Modelos de Terapia Ocupacional – Positivistas, 
Humanista, Materialista. Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental - Princípios básicos, 
fundamentos teóricos para a prática, dinâmica do mecanismo de tratamento terapêutico – 
ocupacional. Trabalho Social com famílias. Construção Social da Violência. Princípios da 
Intersetorialidade. Trabalho Rede. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS n.o 
8.742/93. Lei do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB n.o 9394/96.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA 
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EDITAL N.º 01/2019, DE 21 DE JANEIRO DE 2019 

 
ANEXO 02 – CRONOGRAMA COMPLETO 

 

DESCRIÇÃO Data 
01 AFIXAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO 21/01/2019 

02 PRAZO DE RECURSO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO 22/01/2019 e 23/01/2019 

03 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 25/01/2019 à 20/03/2019 

04 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU DE NECESSIDADES ESPECIAIS E OS 
HIPOSSUFICIENTES QUE SOLICITAREM A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

25/01/2019 à 29/01/2019 

05 PERÍODO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 25/01/2019 à 30/01/2019 

06 RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS 18/02/2019 

07 PERÍODO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
DEFERIDAS E INDEFERIDAS 19/02/2019 e 20/02/2019 

08 RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS 27/02/2019 

09 PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO NOME SOCIAL 25/01/2019 à 20/03/2019 

10 PERÍODO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 25/01/2019 à 21/03/2019 

11 PERÍODO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 25/01/2019 à 21/03/2019 

12 LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS 27/03/2019 

13 CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 28/03/019 e 29/03/2019 

14 EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 05/04/2019 

15 REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA  21/04/2019 

16 AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 21/04/2019 

17 PERÍODO DE RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 22/04/2019 e 23/04/2019 

18 AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 14/05/2019 

19 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 14/05/2019 

20 PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 15/05/2019 e 16/05/2019 

21 RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 21/05/2019 

22 RESULTADO FINAL PRELIMINAR 21/05/2019 
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23 PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO FINAL PRELIMINAR  22/05/2019 e 23/05/2019 

24 RESULTADO FINAL DEFINITIVO 27/05/2019 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 

EDITAL N.º 01/2019, DE 21 DE JANEIRO DE 2019 

 

ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 

 

1. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

 

Cargo 01 Auxiliar de Serviços Gerais 

Atribuições 

Limpar e arrumar as dependências e instalações de 

edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas 

condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da 

unidade em que serve, acondicionando detritos e 

depositando-os de acordo com as determinações 

definidas; Percorrer as dependências dos prédios 

municipais, abrindo e fechando janelas, portas e 

portões, bem como ligando e desligando pontos de 

iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; Preparar 

e servir café, chá, água e outros; Zelar pela ordem e 

limpeza da copa; Executar serviços de zeladoria nos 

prédios municipais, promovendo a limpeza e 

conservação, vigiando o cumprimento de 

regulamento interno para assegurar o asseio, ordem 

e segurança do prédio e o bem-estar de seus 

ocupantes; Recolher e distribuir internamente 

correspondências, pequenos volumes e expedientes, 

separando-os por destinatário, observando o nome e 

a localização, solicitando assinatura em livro de 

protocolo; Executar serviços externos, apanhando e 

entregando correspondências, fazendo pequenas 

compras e pagamentos; Duplicar documentos 

diversos, operando máquina própria, ligando-a, 

abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número 

de cópias; Operar cortadoras e grampeadores de 

papel, bem como alcear os documentos duplicados; 

Manter limpo e arrumado o material sob sua guarda; 

Comunicar ao superior imediato qualquer 

irregularidade verificada, bem como a necessidade 

de consertos e reparos nas dependências, móveis e 

utensílios que lhe cabe manter limpos e com boa 

aparência; Executar outras atribuições afins.  

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 
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Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
32 (trinta e duas) vagas, sendo 02 (duas) vagas 

reservadas aos candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 02 Auxiliar de Serviços Urbanos 

Atribuições 

Exercer atividades de natureza repetitiva, 

relacionada à limpeza e conservação de ruas, 

logradouros públicos, cemitérios e coleta de lixo. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
06 (seis) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

Cargo 03 Coveiro 

Atribuições 

Preparar sepulturas, escavando a terra e escorando 

as paredes das aberturas, ou retirando a lápida e 

limpando o interior das covas já existentes, 

permitindo os sepultamentos; Realizar os 

sepultamentos, colocando as urnas nas sepulturas, e 

posteriormente fechando-as, assegurando assim a 

inviolabilidade das mesmas; Realizar a limpeza e 

conservação dos jazigos, bem como manter os 

cemitérios municipais devidamente limpos e 

acessíveis à população; Auxiliar no transporte de 

urnas; Auxiliar, quando necessário, na exumação de 

cadáveres; Exercer a fiscalização, a fim de se fazer 

cumprir as disposições de legislação municipal 

específica que trata dos cemitérios municipais; 

Executar outras tarefas correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

 

 

CaioJales
RETIFICADO

CaioJales
RETIFICADO



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA 3 / 35 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 
EDITAL N.º 01/2019, DE 21 DE JANEIRO DE 2019 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 

Cargo 04 Vigia 

Atribuições 

Manter sob vigilância as instalações dos órgãos 

públicos municipais, evitando quaisquer danos ao 

patrimônio; fazer rondas constantes durante o 

horário de trabalho; desenvolver demais atividades 

inerentes ao cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
16 (dezesseis) vagas, sendo 01 (uma) vaga 

reservada aos candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 05 Zelador 

Atribuições 

Executar serviços de zeladoria, conservação e 

manutenção dos prédios públicos, garantindo o bom 

funcionamento, assegurando-lhes as condições de 

higiene e segurança. Inspecionar as dependências, 

efetuando ou supervisionando os trabalhos de 

limpeza, remoção e incineração de resíduos. 

Providenciar serviços de manutenção em geral, 

como pequenos reparos ou consertos de instalações 

elétricas, bombas, extintores, requisitando pessoas 

habilitadas para assegurar as condições de 

funcionamento e segurança das instalações. 

Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos 

nos prédios públicos. Auxiliar o atendimento 

telefônico e pessoal na recepção ou portaria. 

Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Nível Fundamental Incompleto 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

2. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

Cargo 06 Agente Administrativo 

Atribuições 

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças e logística; 

atender os usuários do sistema público, fornecendo 

e recebendo informações referentes à administração; 
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Tratar de documentos variados, cumprindo todo o 

procedimento necessário referente aos mesmos; 

preparar relatórios e planilhas; Executar serviços 

gerais de administração. Executar outras tarefas de 

mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional municipal em 

que estiver lotado. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino 

fundamental expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
10 (dez) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 07 Auxiliar de Mecânico de Veículos Pesados 

Atribuições 

Auxiliar o mecânico na realização de suas tarefas e 

aquelas estabelecidas em Lei e/ou repassadas pelo 

titular da pasta. Auxiliar no exame de veículos 

automotivos e máquinas rodoviárias, inspecionando-

os diretamente ou por meio de aparelhos para 

determinar os defeitos e anormalidades de 

funcionamento. Auxiliar na desmontagem, realizando 

ajustes ou substituição de peças para recondicionar 

o veículo e assegurar o seu funcionamento. Auxiliar 

no recondicionamento de peças do veículo ou 

máquina rodoviária, fazer o alinhamento da direção e 

a regulagem dos faróis, enviando a oficinas 

especializadas as partes mais danificadas. Auxiliar a 

limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, 

providenciando os acessórios necessários para a 

execução dos serviços. Auxiliar na testagem dos 

veículos e máquinas uma vez montados para 

comprovar o resultado dos serviços realizados. 

Utilizar corretamente os equipamentos de proteção. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino 

fundamental expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 
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Cargo 08 Carpinteiro 

Atribuições 

Executar atividades e serviços relacionados com 

carpintaria, operando máquinas próprias, verificando 

medidas, cortando e selecionando madeiras 

conforme especificações de croqui, montando as 

partes e efetuando acabamento; Assentar portas, 

janelas e esquadrias de madeira e de peças de 

cobertura e telhamento; fabricar caixotes; Colocar 

divisórias de madeira e laminados; Construir formas 

para concretagem de vigas, lajes e pilares; Fazer 

consertos e reparos em peças de mobiliário de 

propriedade e uso dos órgãos da Administração 

Pública Municipal; Zelar pela manutenção dos 

utensílios de trabalho e pela segurança no trabalho; 

Executar outras tarefas, de mesma natureza e nível 

de dificuldade ou correlatas, determinadas pelo 

superior imediato. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino 

fundamental expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 09 Eletricista Predial 

Atribuições 

Instala e realiza manutenção das redes de 

distribuição de energia e equipamentos elétricos em 

geral, guiando-se por esquemas e outras 

especificações, utilizando ferramentas e aparelhos 

de medição, para assegurar o bom funcionamento 

do sistema elétrico. Instalar, reparar ou substituir, 

tomadas, fios, painéis, interruptores, disjuntores, 

alarmes, campainhas, torneiras elétricas, reatores, 

lâmpadas, resistências, chuveiros, refletores em 

quadros esportivos, fusíveis, pararaios, bomba 

elétrica, para atender às necessidades de consumo 

de energia e proporcionar a manutenção elétrica em 

prédios públicos. Efetuar ligação de fios e 

manutenção elétrica em avenidas, ruas e praças, 

fazendo troca de lâmpadas, reatores e fiação. Instala 

quadros de força. Executar a manutenção preventiva 

e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos. 

Promover à manutenção e instalação elétrica 

temporária em festas, desfiles, eventos, feiras e 

exposições patrocinadas pela Prefeitura. Realizar 

serviços de telefonia, instalando linhas telefônicas, 

colocando canaletas e dutos para passagens de 
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cabos. Executar outras tarefas correlatas 

determinadas pelo superior imediato. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino 

fundamental expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 10 Encanador 

Atribuições 

Marcar pontos de colocações de tubulação, união e 

furos; Abrir valetas no solo e rasgos nas paredes 

para acomodação das tubulações; Executar o corte, 

rosqueamento, curvatura e união dos tubos; Instalar 

louça sanitária, condutores, caixa d'água, chuveiros, 

ferragens e outros componentes das instalações; 

Montar e instalar registros e outros acessórios de 

tubulação; Executar manutenção de instalação; 

Testar as canalizações para assegurar a vedação e 

funcionamento de todo o sistema; Executar o 

fechamento de furos e rasgos, alinhando e 

aprimorando as tubulações; Manter todo sistema 

inerente à sua responsabilidade em condições 

normais de funcionamento. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino 

fundamental expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 11 Mecânico de Veículos Leves 

Atribuições 

Examinar veículos automotivos leves da 

Administração Municipal, inspecionando-os 

diretamente ou por meio de aparelhos para 

determinar os defeitos e anormalidades de 

funcionamento. Efetuar a desmontagem, realizando 

ajustes ou substituição de peças para recondicionar 

o veículo e assegurar o seu funcionamento. 

Recondicionar peças do veículo ou máquina 

rodoviária, fazer o alinhamento da direção e a 
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regulagem dos faróis, enviando a oficinas 

especializadas as partes mais danificadas. 

Acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e 

equipamentos, providenciando os acessórios 

necessários para a execução dos serviços. Testar os 

veículos e máquinas uma vez montados para 

comprovar o resultado dos serviços realizados. 

Conserto em geral dos veículos leves da 

Administração Pública Municipal; Utilizar 

corretamente os equipamentos de proteção. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino 

fundamental expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 1.270,00 (mil, duzentos e setenta reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 12 Mecânico de Veículos Pesados 

Atribuições 

Examinar veículos automotivos pesados da 

Administração Municipal, inspecionando-os 

diretamente ou por meio de aparelhos para 

determinar os defeitos e anormalidades de 

funcionamento. Efetuar a desmontagem, realizando 

ajustes ou substituição de peças para recondicionar 

o veículo e assegurar o seu funcionamento. 

Recondicionar peças do veículo ou máquina 

rodoviária, fazer o alinhamento da direção e a 

regulagem dos faróis, enviando a oficinas 

especializadas as partes mais danificadas. 

Acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e 

equipamentos, providenciando os acessórios 

necessários para a execução dos serviços. Testar os 

veículos e máquinas uma vez montados para 

comprovar o resultado dos serviços realizados. 

Conserto em geral dos veículos pesados da 

Administração Pública Municipal; Utilizar 

corretamente os equipamentos de proteção. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino 

fundamental expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

CaioJales
RETIFICADO

CaioJales
RETIFICADO



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA 8 / 35 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2019 
EDITAL N.º 01/2019, DE 21 DE JANEIRO DE 2019 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 

 

 

Cargo 13 
Motorista de Veículos Leves (CNH Categoria A e 

B) 

Atribuições 

Dirigir veículos, manipulando os comandos e 

observando o fluxo de transito e a sinalização para 

conduzi-los aos locais determinados na ordem do 

serviço; Transportar cargas e documentos em geral; 

Recolher o veículo após a jornada de trabalho, 

conduzindo-o à garagem para possibilitar a 

manutenção, limpeza e abastecimento do mesmo; 

Tratar com respeito e humanização todos os 

usuários do serviço; Dirigir veículos de qualquer 

natureza de propriedade municipal, para transporte 

de pessoas e cargas; Responsabilizar-se pela 

segurança de passageiros e de cargas; Certificar-se 

da validade da documentação dos veículos; 

Conduzir veículo de acordo com a categoria de sua 

CNH; Vistoriar o veículo, verificando o estado dos 

pneus, o nível de combustível, água e óleo do 

Carter, testando freios e parte elétrica, para 

certificar-se de suas condições de funcionamento; 

Examinar as ordens de serviços, para dar 

cumprimento à programação estabelecida; Respeitar 

os regulamentos do trânsito; Zelar pela conservação 

e manutenção de equipamentos e materiais 

colocados à sua disposição; Obedecer as normas 

administrativas concernentes as atividades da 

Administração Municipal; Executar outras tarefas 

afins à sua responsabilidade. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino 

fundamental expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. Ter 

Habilitação para dirigir veículos categoria “A” e “B”. 

Vencimento R$ 986,00 (novecentos e oitenta e seis reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 14 
Motorista de Veículos Pesados (CNH Categoria C 

e D) 

Atribuições 

Operar veículos motorizados especiais, tais como: 

Ônibus, guinchos, guindastes, máquinas de limpeza 

de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro 

plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores 

e outros; abrir valetas e cortar taludes; proceder a 

escavações e transporte de terra, compactação, 

aterro e trabalhos semelhantes; auxiliar no conserto 
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de máquinas; lavrar e discar terras, obedecendo a 

curvas de níveis; cuidar da limpeza e conservação 

das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; 

ajustar as correias transportadoras à pilha pulmão do 

conjunto de britagem; executar tarefas afins. 

Certificar-se da validade da documentação dos 

veículos; Conduzir veículo de acordo com a 

categoria de sua CNH; Vistoriar o veículo, 

verificando o estado dos pneus, o nível de 

combustível, água e óleo do Carter, testando freios e 

parte elétrica, para certificar-se de suas condições 

de funcionamento; Examinar as ordens de serviços, 

para dar cumprimento à programação estabelecida; 

Respeitar os regulamentos do trânsito; Zelar pela 

conservação e manutenção de equipamentos e 

materiais colocados à sua disposição; Obedecer as 

normas administrativas concernentes as atividades 

da Administração Municipal; Executar outras tarefas 

afins à sua responsabilidade. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino 

fundamental expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. Ter 

Habilitação para dirigir veículos categoria “C” e “D”. 

Vencimento R$ 1.230,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
07 (sete) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 15 Operador de Bomba D’água 

Atribuições 

Operar, manobrar e controlar o funcionamento das 

bombas e executar atividades para manter máquinas 

e equipamentos em condições de operação 

trabalhando segundo procedimentos de segurança a 

qualidade da água trabalhando segundo normas e 

procedimentos de segurança, a fim de garantir o 

abastecimento de água à população com controle da 

evasão de água. Zelar pela manutenção das 

tubulações, válvulas, registros, instrumentos e 

acessórios, limpando-os, lubrificando-os, 

substituindo partes danificadas. Executar outras 

tarefas correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino 

fundamental expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 
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do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 16 
Operador de Máquinas Pesadas (CNH Categoria 

C e D) 

Atribuições 

Operar máquinas sobre rodas ou sobre esteiras, 

providas ou não de pá mecânica, destinadas à 

escavação, carregamento, nivelamento e 

compactação de terra, pedras, areia, cascalho e 

materiais análogos, sempre respeitando a legislação 

nacional de trânsito; Operar máquinas para abrir 

canais de drenagem, abastecimento d'água, 

escoamento de esgotos e outros serviços que se 

façam necessários; Operar equipamento de 

drenagem, para aprofundar ou alargar leito de rio ou 

canal, bem como para extrair areia ou cascalho, 

sempre respeitando a legislação pertinente; operar 

máquinas providas de rolo compressor, a fim de 

compactar e aplainar os materiais utilizados na 

construção de estradas e obras similares; Estender e 

analisar camadas de concreto asfalto ou betume na 

construção de estradas; Operar central de fabricação 

de concreto e asfalto; Efetuar manutenção, 

pequenos reparos, abastecimento e lubrificação de 

máquinas, zelando sempre pelo bom funcionamento 

das mesmas; Executar outras tarefas correlatas 

determinadas pelo superior imediato. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino 

fundamental expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. Ter 

Habilitação para dirigir veículos categoria “C” e “D”. 

Vencimento R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 17 Pedreiro 

Atribuições 

Executar trabalhos de alvenaria, assentando pedras, 

tijolos, pisos e ladrilhos, em camadas superpostas e 

rejuntando-os e fixando-os com argamassa, para 

levantar muros, paredes, vigas, degraus, colocando 

pisos, azulejos e outros similares. Construir base de 

concreto e/ou outro material, baseando-se nas 

especificações, para possibilitar a instalação de 

máquinas, postes e para outros fins. Executar 

trabalhos de manutenção corretiva de prédios, 
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calçadas e estruturas semelhantes, reparando 

paredes e pisos, aparelhos sanitários e outras peças, 

chumbando as bases. Rebocar as estruturas 

construídas, empregando argamassa de cal, cimento 

e areia, e atentando para o prumo e nivelamento das 

mesmas para torná-las aptas a outros tipos de 

revestimentos. Misturar areia, cimento e água, 

dosando esses materiais nas quantidades 

convenientes, para obter a argamassa a ser 

empregada no assentamento de pedras, tijolos e 

outros. Verificar a característica da obra ou serviço, 

examinando plantas e outras especificações da 

construção, para selecionar o material e estabelecer 

as operações a executar. Executar serviços de 

acabamento em geral, tais como colocação de 

telhas, revestimento de pavimentos ou paredes com 

ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, 

verificando material e ferramentas necessários. 

Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino 

fundamental expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 18 Soldador 

Atribuições 

Confeccionar, montar e reparar artefatos metálicos, 

tais como: caixilhos, grades e suportes. Realizar os 

diversos tipos de solda e trabalhos com chaparia, 

tubos e perfilados. Realizar armações de ferro e 

alumínio dos recintos, soldagem de canos e 

instalação de telas. Desempenhar tarefas correlatas 

e afins. 

Nível de Escolaridade Nível Fundamental Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino 

fundamental expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 
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3. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

 

Cargo 19 Agente de Tributos 

Atribuições 

Participar de todas as atividades sujeitas à tributação 

municipal; Zelar pelo incremento da receita municipal 

e combate à evasão fiscal; Fiscalizar o cumprimento 

da legislação tributária vigente, em especial, o 

Código Tributário Municipal; Fiscalizar pedidos de 

inscrições em cadastro de contribuintes municipais, 

alvarás e licenças em geral, e funcionamento dos 

estabelecimentos de acordo com a legislação e 

normas em vigor; Auxiliar na manutenção e 

atualização do cadastro de contribuintes; Realizar 

atividades de fiscalização em campo e aplicar todos 

os mecanismos legais e formais vigentes à 

consecução da atividade fiscalizatória; Constituir o 

crédito tributário mediante lançamento; Fiscalizar e 

controlar a arrecadação e promover a cobrança de 

tributos; Aplicar penalidades administrativas, 

autuações legais, notificações e encaminhar 

procedimentos legais ao responsável hierárquico, 

quando necessário; Analisar e tomar decisões sobre 

processos administrativo-fiscais; Assistir superiores e 

auxiliares na execução e no cumprimento da 

legislação tributária; Efetuar cálculos e sistemas 

explicativos de cálculos de tributos e suas regras de 

aplicação; Elaborar e acompanhar cronogramas de 

fiscalização, lançamentos e arrecadação de tributos; 

Prestar atendimento, orientações e informações ao 

público; Desenvolver técnicas de aperfeiçoamento 

da sistemática de fiscalização tributária; Oferecer 

mecanismos de informação pública tangentes à 

fiscalização e legislação tributária; Emitir pareceres 

em processos e consultas interpretando e aplicando 

a Legislação Tributária quando houver tal delegação; 

Fiscalizar a utilização e segurança na guarda de 

documentos fiscais de uso obrigatório; Realizar 

levantamentos fiscais, elaborar relatórios pertinentes, 

lavrar atos cabíveis com vistas à homologação dos 

lançamentos; Realizar levantamentos junto a órgãos 

públicos e privados de acordo com as determinações 

superiores e ordem vigente; Orientar e informar 

outros servidores e contribuintes sobre a legislação e 

procedimentos; Executar análise comparativa das 

atividades dos contribuintes, visando a sua 

adequada caracterização fiscal; Dirigir veículos 

leves; Atender a solicitações, demandas e 

cronogramas estabelecidos, em sua área, pelo 

responsável hierárquico. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de conclusão de curso do ensino médio 
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expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 20 Arquivista 

Atribuições 

Atuar com organização e controle de arquivo da 

Administração Pública Municipal, sendo eles 

documentos, contas, cadastros e fichas. Separar 

documentos, organizar arquivos, responsabilizar-se 

por toda a organização dos documentos municipais. 

Promover a circulação interna de documentos, 

atender solicitações de pastas e envelopes; Fazer 

lançamentos em planilhas, catalogação, fazer a 

digitação de documentos do departamento de contas 

a pagar;  Fazer a classificação de codificação de 

documentos de arquivos, descrição de documentos 

em sua forma e conteúdo, elaborar tabelas de 

temporalidade, estabelecer critérios de descarte dos 

documentos de arquivos; Estabelecer planos de 

destinação de documentos, transferir documentos 

para guarda intermediária, recolher documentos para 

a guarda permanente, definir tipologia do 

documento, elaborar tabelas de temporalidade, 

estabelecer critérios de descarte dos documentos de 

arquivos, planos de destinação de documentos; 

Transferir documentos para guarda intermediaria, 

recolher documentos para a guarda permanente, 

definir tipologia do documento, realizando a 

atualização do arquivo físico em sistema. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino médio 

expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 21 Assistente Administrativo 

Atribuições 

Executar atividades referentes à administração de 

recursos humanos, materiais, financeiros e 

orçamentários, bem como as relacionadas à 

assistência administrativa de outras unidades; 
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Auxiliar a coordenação nas demandas 

administrativas das unidades; redigir; digitar atos 

administrativos e documentos, tais como: ofícios, 

memorandos, recibos, convites, relatórios, 

requisições, mapas, etc.; Arquivar e protocolar 

documentos, controlar frequência de funcionários, 

emitir boletim mensal; Organizar escala anual de 

férias; Controlar material de consumo e permanente 

e providenciar sua reposição; preencher mapa de 

distribuição de refeições e balanço mensal de 

gêneros alimentícios; Expedir solicitação de 

pagamentos; Receber e prestar conta de suprimento 

de fundos das unidades; Repassar contracheques e 

vales transporte dos serviços; Elaborar escalas de 

plantão; Preencher fichas de inscrição de usuários; 

Manter registro e controle do patrimônio; Executar 

atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino médio 

expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 22 Digitador 

Atribuições 

Examinar e preparar serviços para digitação; Fazer 
digitação de dados, bem como de textos, tabelas e 
outros; Corrigir erros e informá-los ao supervisor; 
Formatar textos e planilhas, receber e transmitir e-
mails. Alimentar o computador com dados 
específicos, listar as respostas fornecidas pelo 
equipamento de computação, promover a edição de 
textos e operacionar programas específicos; Fazer 
pesquisas e organizar informações; Cuidar da 
conservação dos equipamentos e instrumentos sob 
sua guarda; Participar dos programas de 
treinamentos; Executar outras atividades 
compatíveis com o cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino médio 

expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 
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Cargo 23 Fiscal de Meio Ambiente 

Atribuições 

Fornecer informações e emitir pareceres técnicos 

pertinentes aos processos de licenciamento 

ambiental; Promover a fiscalização das atividades 

licenciadas ou em processo de licenciamento e 

desenvolver tarefas de controle e de monitoramento 

ambiental; Promover a apuração de denúncias e 

exercer a fiscalização sistemática do meio ambiente 

no município; Trazer ao conhecimento do ente ou 

órgão responsável qualquer agressão ao meio 

ambiente, independentemente de denúncia; Emitir 

laudos de vistoria, autos de constatação, notificação, 

embargos, ordens de suspensão de atividades, 

autos de infração e multas, em cumprimento da 

legislação ambiental municipal e demais legislações 

pertinentes; Promover a apreensão de 

equipamentos, materiais e produtos extraídos, 

produzidos, transportados, armazenados, instalados 

ou comercializados em desacordo com a legislação 

ambiental; Executar perícias dentro de suas 

atribuições profissionais, realizar inspeções 

conjuntas com equipes técnicas de outras 

instituições ligadas a preservação e uso sustentável 

dos recursos naturais; Exercer o poder de polícia 

ambiental e em especial aplicar as sanções 

administrativas previstas nas legislações. Participar 

de comissões, grupos de trabalho ou de estudos, 

quando designado por seu superior hierárquico; 

Obedecer às normas de segurança; Executar outras 

atividades afins ao seu cargo e setor de trabalho, a 

partir das necessidades e demandas da área e de 

conformidade com as orientações dadas pela sua 

chefia imediata; Operar equipamentos e sistemas de 

informática e outros, quando autorizado e necessário 

ao exercício das demais atividades; Manter 

organizados, limpos e conservados os materiais, 

máquinas, equipamentos e local de trabalho sob sua 

responsabilidade. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino médio 

expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 
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Cargo 24 Fiscal de Tributos 

Atribuições 

Fiscalizar todas as atividades sujeitas à tributação 

municipal; Zelar pelo incremento da receita municipal 

e combate à evasão fiscal; Fiscalizar o cumprimento 

da legislação tributária vigente, em especial, o 

Código Tributário Municipal; Fiscalizar pedidos de 

inscrições em cadastro de contribuintes municipais, 

alvarás e licenças em geral, e funcionamento dos 

estabelecimentos de acordo com a legislação e 

normas em vigor; Auxiliar na manutenção e 

atualização do cadastro de contribuintes; Realizar 

atividades de fiscalização em campo e aplicar todos 

os mecanismos legais e formais vigentes à 

consecução da atividade fiscalizatória; Constituir o 

crédito tributário mediante lançamento; Fiscalizar e 

controlar a arrecadação e promover a cobrança de 

tributos; Aplicar penalidades administrativas, 

autuações legais, notificações e encaminhar 

procedimentos legais ao responsável hierárquico, 

quando necessário; Analisar e tomar decisões sobre 

processos administrativo-fiscais; Assistir superiores e 

auxiliares na execução e no cumprimento da 

legislação tributária; Efetuar cálculos e sistemas 

explicativos de cálculos de tributos e suas regras de 

aplicação; Elaborar e acompanhar cronogramas de 

fiscalização, lançamentos e arrecadação de tributos; 

Prestar atendimento, orientações e informações ao 

público; Desenvolver técnicas de aperfeiçoamento 

da sistemática de fiscalização tributária; Oferecer 

mecanismos de informação pública tangentes à 

fiscalização e legislação tributária; Emitir pareceres 

em processos e consultas interpretando e aplicando 

a Legislação Tributária quando houver tal delegação; 

Fiscalizar a utilização e segurança na guarda de 

documentos fiscais de uso obrigatório; Realizar 

levantamentos fiscais, elaborar relatórios pertinentes, 

lavrar atos cabíveis com vistas à homologação dos 

lançamentos; Realizar levantamentos junto a órgãos 

públicos e privados de acordo com as determinações 

superiores e ordem vigente; Orientar e informar 

outros servidores e contribuintes sobre a legislação e 

procedimentos; Executar análise comparativa das 

atividades dos contribuintes, visando a sua 

adequada caracterização fiscal; Dirigir veículos 

leves; Atender a solicitações, demandas e 

cronogramas estabelecidos, em sua área, pelo 

responsável hierárquico. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino médio 

expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente. 
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Vencimento R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

4. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

 

Cargo 25 Técnico Agrícola 

Atribuições 

Atuar em atividades de extensão, associativismo e 

em apoio à pesquisa, análise, experimentação, 

ensaio e divulgação técnica; Responsabilizar-se pela 

elaboração e execução de projetos; Prestar 

assistência técnica e assessoria no estudo e 

desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, 

arbitrariamente e consultoria; Coleta de dados de 

natureza técnica; Desenho de detalhes de 

construções rurais; Elaboração de orçamentos de 

materiais, insumos, equipamentos, instalações e 

mão de obra; Detalhamento de programa de 

trabalho, observando normas técnicas e de 

segurança no meio rural; Manejo e regulagem de 

máquinas e implementos agrícolas; Assistência 

técnica na aplicação de produtos especializados; 

Execução e fiscalização dos procedimentos relativos 

ao preparo do solo até a colheita, armazenamento, 

comercialização e industrialização dos produtos 

agropecuários; Administração de propriedades 

rurais; Colaboração nos procedimentos de 

multiplicação de sementes e mudas, comuns ou 

melhoradas, bem como serviços de drenagens e 

irrigação. Conduzir, executar e fiscalizar obra e 

serviço técnico, compatíveis com a respectiva 

formação profissional; elaborar relatórios e pareceres 

técnicos, circunscritos ao âmbito de sua habilitação; 

executar trabalhos de mensuração e controle de 

qualidade; dar assistência técnica na compra, venda 

e utilização de equipamentos e materiais 

especializados assessorando, padronizando, 

mensurando e orçando; emitir laudos e documentos 

de classificação e exercer a fiscalização de produtos 

de origem vegetal, animal e agroindustrial; prestar 

assistência técnica na comercialização e 

armazenamento de produtos agropecuários; 

administrar propriedades rurais em nível gerencial; 

prestar assistência técnica na multiplicação de 

sementes e mudas, comuns e melhoradas; conduzir 

equipe de instalação, montagem e operação, reparo 
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ou manutenção; treinar e conduzir equipes de 

execução de serviços e obras de sua modalidade; 

Participar de comissões, grupos de trabalho ou de 

estudos, quando designado por seu superior 

hierárquico; Obedecer às normas de segurança; 

Executar outras atividades afins ao seu cargo e setor 

de trabalho, a partir das necessidades e demandas 

da área e de conformidade com as orientações 

dadas pela sua chefia imediata; Operar 

equipamentos e sistemas de informática e outros, 

quando autorizado e necessário ao exercício das 

demais atividades; Manter organizados, limpos e 

conservados os materiais, máquinas, equipamentos 

e local de trabalho sob sua responsabilidade. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino médio 

expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente. Curso Técnico 

Agrícola expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 26 Técnico em Contabilidade 

Atribuições 

Auxiliar na execução e organização dos trabalhos 

inerentes à contabilidade. Auxiliar na escrituração e 

registro de livros contábeis. Executar empenho de 

despesas. Auxiliar na elaboração de balancetes, 

balanços, prestação de contas e outros 

demonstrativos contábeis e fiscais. Executar outras 

tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino médio 

expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente. Curso Técnico 

em Contabilidade expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 1.180,00 (mil, cento e oitenta reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 
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Cargo 27 Técnico em Informática 

Atribuições 

Verificação de problemas e erros de hardware e 

software; Atualização de peças e periféricos 

(upgrade); Instalação, atualização, configuração e 

desinstalação de software: utilitários, aplicativos e 

programas; Formatação e instalação de sistema 

operacional (Windows, Linux, etc.); Backup e 

recuperação de arquivos e dados; Limpeza e 

manutenção de componentes; Instalação e 

configuração de redes; Verificação e solução de 

vulnerabilidades de segurança; Localizar e resolver 

problemas ocorridos nos Computadores e Periféricos 

de Informática (roteadores, impressoras, switches...); 

Dar suporte à área administrativa da Administração 

Municipal; Operar sistemas para publicação de 

conteúdo online ou off-line. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino médio 

expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente. Curso Técnico 

em Informática expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente. 

Vencimento R$ 1.165,00 (mil, cento e sessenta e cinco reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 28 Técnico em Meio Ambiente 

Atribuições 

Executar, incentivar e participar de ações referentes 

à proteção do meio ambiente; Aplicar metodologias 

para minimizar impactos ambientais; Orientar 

empresas e instituições no que se refere à aplicação 

da legislação ambiental; Auxiliar no monitoramento 

de sistemas de tratamento de águas, efluentes, 

resíduos sólidos e emissões atmosféricas, através 

de técnicas e equipamentos específicos, observando 

os padrões e determinações técnicas; Identificar 

situações de risco ambiental e intervir no sentido de 

evitar ou minimizar seus impactos; Desenvolver 

atividades seguindo as normas da legislação 

ambiental; Participar de atividades de gerenciamento 

ambiental, minimização da poluição, avaliação de 

impactos ambientais, coletando, processando e 

relatando informações técnicas, participando de 

reuniões e grupos de trabalho; Participar de 

atividades de execução e acompanhamento de 

sistema de gestão ambiental; Contribuir para a 

formulação, execução e acompanhamento de 

projetos e atividades de educação ambiental nas 
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escolas e comunidades. 

Nível de Escolaridade Nível Médio Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso do ensino médio 

expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente. Curso Técnico 

em Meio Ambiente expedido por instituição de 

ensino devidamente reconhecida por órgão 

competente. 

Vencimento R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

5. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

 

Cargo 29 Administrador 

Atribuições 

Apoiar tecnicamente projetos e atividades 

desenvolvidos em quaisquer unidades 

organizacionais do Município, planejando, 

programando, coordenando, controlando, avaliando 

resultados e informando decisões para aperfeiçoar a 

qualidade do processo gerencial do Município; 

Participar da análise e acompanhamento do 

orçamento e de sua execução físico-financeira, 

efetuando comparações entre as metas 

programadas e os resultados atingidos, 

desenvolvendo e aplicando critérios, normas e 

instrumentos de avaliação; Propor, executar e 

supervisionar análises e estudos técnicos, realizando 

pesquisas, entrevistas, observação local, utilizando 

organogramas, fluxogramas e outros recursos, para 

implantação ou aperfeiçoamento de sistemas, 

métodos, instrumentos, rotinas e procedimentos 

administrativos; Elaborar, rever, implantar e avaliar, 

regularmente, instruções, formulários e manuais de 

procedimentos, coletando e analisando informações 

para racionalização e atualização de normas e 

procedimentos; Elaborar critérios e normas de 

padronização, especificação, compra, guarda, 

estocagem, controle e alienação, baseando-se em 

levantamentos e estudos, para a correta 

administração do sistema de materiais; Elaborar e 

aplicar critérios, planos, normas e instrumentos para 

recrutamento, seleção, treinamento e demais 

aspectos da administração de pessoal, dando 

orientação técnica, acompanhando, coletando e 

analisando dados, redefinindo metodologias, 

elaborando formulários, instruções e manuais de 
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procedimentos, participando de comissões, 

ministrando aulas e palestras a fim de contribuir para 

o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 

do município; Elaborar pareceres, informes técnicos 

e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, 

fazendo observações e sugerindo medidas para 

implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

atividades em sua área de atuação; Participar das 

atividades administrativas, de controle e de apoio 

referentes à sua área de atuação; Participar de 

grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades do 

município e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 

exposições sobre situações e/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, 

revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos 

para formulação de diretrizes, planos e programas 

de trabalho afetos ao município; Realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Administração expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente; 

Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 30 Advogado 

Atribuições 

Executar atividades profissionais típicas, 

correspondentes a sua respectiva habilitação 

superior, de acordo com as atribuições do órgão 

onde atua; Orientar os demais servidores do órgão 

onde atua; Executar as tarefas relativas aos 

programas, projetos e atividades relacionadas ao 

seu órgão de atuação; Executar outras atividades 

correlatas ao Cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Direito expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente; 

Registro no Órgão de Classe. 

Vencimento R$ 3.000,00 (três mil reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

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

 

 

Cargo 31 Assistente Social 

Atribuições 

Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 

sociais; Elaborar, coordenar, executar e avaliar 

planos, programas e projetos que sejam de âmbito 

de atuação do Serviço Social; Encaminhar 

providências e prestar orientação social a indivíduos, 

grupos e à população; Planejar, organizar e 

administrar benefícios e serviços sociais; Planejar, 

executar e avaliar pesquisas que possam contribuir 

para a análise da realidade social e para subsidiar 

ações profissionais; Prestar assessoria e consultoria 

a órgãos da administração pública; Planejar, 

organizar e administrar o setor de assistência social; 

Realizar estudos sócio-econômicos com os usuários 

para fins de benefícios e serviços sociais junto a 

órgãos da administração pública; Realizar ou orientar 

estudos e pesquisas no campo do serviço social; 

Preparar programas de trabalho referentes ao 

serviço social; Realizar e interpretar pesquisas 

sociais; Encaminhar usuários do sistema à abrigos, 

entidades e hospitais, acompanhando o tratamento e 

a recuperação dos mesmos, assistindo aos 

familiares; planejar e promover inquéritos sobre a 

situação social de escolares e suas famílias; fazer 

triagem dos casos apresentados para estudo, 

prestando orientação com vistas à solução adequada 

do problema; Orientar a seleção sócio-econômica 

para concessão de benefícios e/ou auxílios do 

município e das demais esferas governamentais; 

Selecionar candidatos a amparo pelos serviços de 

assistência ao idoso, à infância e adolescências, 

pessoas com deficiência e/ou em situação de 

vulnerabilidade social; Fazer levantamentos sócio-

econômicos com vistas a planejamento habitacional 

nas comunidades; Supervisionar e manter registro 

dos casos investigados; Prestar serviços em 

creches, hospitais, abrigos e outros; responsabilizar-

se por equipes auxiliares necessárias à execução 

das atividades próprias do cargo; Executar tarefas 

afins, e inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Assistência Social expedido por instituição de 

ensino devidamente reconhecida por órgão 

competente; Registro no Órgão de Classe, quando 

houver. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Carga Horária  Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 
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horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
07 (sete) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 32 Comunicador Social 

Atribuições 

Elaborar e fornecer, aos veículos de comunicação 

externos, informações e esclarecimentos sobre 

assuntos relativos à Prefeitura Municipal; 

Confeccionar expediente de comunicação interno; 

Receber e acompanhar profissionais da imprensa 

em eventos do Município em entrevistas com 

autoridades; Acompanhar diariamente a divulgação, 

em veículos de comunicação externos, de notícias 

relacionadas à Prefeitura Municipal; Organizar e 

manter atualizado arquivo de matérias jornalísticas 

de interesse do Município, bem como de 

documentos oficiais para divulgação externa; Manter 

atualizadas informações sobre a Prefeitura Municipal 

em página na internet e intranet; Elaborar material de 

divulgação de eventos da Prefeitura Municipal e 

divulgá-los; Efetuar a cobertura jornalística de 

eventos internos e externos da Prefeitura Municipal; 

Redigir, digitar e conferir expedientes diversos e 

executar outras atividades de mesma natureza e 

grau de complexidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Comunicação Social, Jornalismo, Relações 

Públicas ou Publicidade e Propaganda expedido por 

instituição de ensino devidamente reconhecida por 

órgão competente; Registro no Órgão de Classe, 

quando houver. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 33 Contador 

Atribuições 

Planejar, coordenar e executar os trabalhos de 

análise, registro e perícias contábeis, estabelecendo 

princípios, normas e procedimentos, obedecendo às 

determinações de controle externo e interno para 

permitir a administração dos recursos patrimoniais e 

financeiros do município; Planejar o sistema de 

registro e operações, atendendo às necessidades 

administrativas e legais, para possibilitar controle 

contábil, orçamentário, financeiro e patrimonial; 
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Supervisionar os trabalhos de contabilização dos 

documentos, analisando-os e orientando o seu 

processamento, adequando-os ao plano de contas 

para assegurar a correta apropriação contábil; 

Analisar, conferir, elaborar ou assinar balanços e 

demonstrativos de contas, observando sua correta 

classificação e lançamento, verificando a 

documentação pertinente, para atender a exigências 

legais e formais de controle; Controlar a execução 

orçamentária, analisando documentos, elaborando 

relatórios e demonstrativos; Controlar a 

movimentação de recursos, fiscalizando o ingresso 

de receitas, cumprimento de obrigações de 

pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas 

bancárias para apoiar a administração dos recursos 

financeiros do município; Analisar aspectos 

financeiros, contábeis e orçamentários da execução 

de contratos, convênios, acordos e atos que geram 

direitos e obrigações, verificando a propriedade na 

aplicação de recursos repassados, analisando 

cláusulas contratuais, dando orientação aos 

executores a fim de assegurar o cumprimento da 

legislação aplicável; Analisar aspectos financeiros, 

contábeis e orçamentários da execução de fundos 

municipais, verificando a correta aplicação dos 

recursos repassados, dando orientação aos 

executores, a fim de assegurar o cumprimento da 

legislação aplicável; Analisar os atos de natureza 

orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, 

verificando sua correção para determinar ou realizar 

auditorias e medidas de aperfeiçoamento de controle 

interno; Planejar, programar, coordenar e realizar 

exames, perícias e auditagens, de rotina ou 

especiais, bem como orientar a organização de 

processos de tomadas de contas, emitindo 

certificado de auditoria com a finalidade de atender a 

exigências legais; Elaborar pareceres, informes 

técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 

entrevistas, fazendo observações e sugerindo 

medidas para implantação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de atividades em sua área de 

atuação; Participar das atividades administrativas, de 

controle e de apoio referentes à sua área de 

atuação; participar das atividades de treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, 

realizando-as em serviço ou ministrando aulas e 

palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento 

qualitativo dos recursos humanos em sua área de 

atuação; participar de grupos de trabalho e/ou 

reuniões com unidades do município e outras 

entidades públicas e particulares, realizando 

estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições 
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sobre situações e/ou problemas identificados, 

opinando, oferecendo sugestões, revisando e 

discutindo trabalhos técnico-cientificos para fins de 

formulação de diretrizes, planos e programas de 

trabalho afetos ao município; realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Contabilidade expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente; 

Registro no Órgão de Classe. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 34 Engenheiro Agrônomo 

Atribuições 

Elaborar, desenvolver e supervisionar projetos 

referentes a processos produtivos agropastoris e 

agroindustriais, no sentido de possibilitar maior 

rendimento e qualidade da produção, garantir a 

reprodução dos recursos naturais e a melhoria da 

qualidade de vida da população rural. Elaborar 

métodos e técnicas de cultivo de acordo com tipos 

de solo e clima, efetuando estudos, experiência e 

analisando os resultados obtidos, para melhorar a 

germinação de sementes, o crescimento de plantas 

e o rendimento das colheitas; Estudar os efeitos da 

rotatividade, drenagem, irrigação e adubagem, 

realizando experiências e analisando seus 

resultados na fase da semeadura, cultivo e colheita, 

para determinar as técnicas de tratamento do solo; 

Elaborar e desenvolver métodos de combate às 

ervas daninhas, enfermidades da lavoura e praga de 

insetos, baseando em experiências e pesquisas, 

para preservar a vida das plantas; Orientar 

agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre 

sistemas e técnicas de exploração agrícolas, formas 

de organização, condições de comercialização, para 

aumentar a produção e garantir seu comércio; 

Coordenar atividades de formação de viveiros de 

mudas, controle de plantio e replantio, substituindo 

árvores, quando necessário, para promover o 

desenvolvimento da arborização das vias públicas e 

manutenção de parques, jardins e áreas verdes; 

Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 
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Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Engenharia Agrônoma expedido por instituição 

de ensino devidamente reconhecida por órgão 

competente; Registro no Órgão de Classe, quando 

houver. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 35 Engenheiro Civil 

Atribuições 

Estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia, 

bem como coordenar e fiscalizar sua execução; 

avaliar as condições requeridas para obras, 

estudando o projeto e examinando as características 

do terreno disponível para a construção, aplicando 

as técnicas e determinações legais vigentes; 

Elaborar o projeto da construção, preparando plantas 

e especificações da obra, indicando tipos e 

qualidade de materiais, equipamentos e mão-de-

obra necessários e efetuando cálculo aproximado 

dos custos, a fim de apresentá-lo aos superiores 

imediatos para a aprovação; Preparar e dirigir a 

execução do programa de trabalho, elaborando 

plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios 

que se fizerem necessários para possibilitar a 

orientação e fiscalização do desenvolvimento das 

obras; elaborar, dirigir e executar projetos de 

engenharia civil relativos a vias urbanas e obras de 

pavimentação em geral; Acompanhar e controlar a 

execução de obras que estejam sob encargo de 

terceiros, atestando o cumprimento das 

especificações técnicas determinadas e declarando 

o fiel cumprimento do contrato; Analisar, aprovar e 

fiscalizar processos e projetos de loteamento quanto 

aos seus diversos aspectos técnicos; Aprovar 

projetos de construção, demolição ou 

desmembramento de áreas ou edificações 

particulares; participar da fiscalização do 

cumprimento das normas de posturas e obras 

realizadas no município, conforme o disposto em 

legislação municipal;  Elaborar pareceres, informes 

técnicos e relatórios, sugerindo medidas para 

implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

atividades em sua área de atuação; Participar das 

atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 

ou ministrando aulas e palestras;  Realizar outras 

atribuições afins. 
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Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Engenharia Civil expedido por instituição de 

ensino devidamente reconhecida por órgão 

competente; Registro no Órgão de Classe, quando 

houver. 

Vencimento R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 36 Engenheiro Florestal 

Atribuições 

Elaborar e executar os projetos de engenharia 

florestal; Proceder a análise e emissão de parecer 

sobre projetos florestais; Realizar o 

acompanhamento dos projetos que envolvam o 

melhoramento florestal, recursos naturais 

renováveis, conhecimentos de ecologia e 

climatologia, construções para fins florestais e suas 

instalações complementares; Prestar análise e 

estudos sobre produtos florestais; Coordenar e 

orientar projetos sobre processos de utilização de 

solo e de florestas, ordenamento e manejo florestal e 

mecanização de floresta com o uso de implementos 

florestais; implementar estudos, manter intercâmbio 

com órgãos federais e estaduais, visando firmar 

parcerias e convênios na área de engenharia 

florestal; Realizar estudos, projetos, análises, 

avaliações, vistorias, perícias, pareceres e 

divulgações técnicas inerentes ao Engenheiro 

Florestal; Participar de comissões, grupos de 

trabalho ou de estudos, quando designado por seu 

superior hierárquico; Obedecer às normas de 

segurança; Executar outras atividades afins ao seu 

cargo e setor de trabalho, a partir das necessidades 

e demandas da área e de conformidade com as 

orientações dadas pela sua chefia imediata; Operar 

equipamentos e sistemas de informática e outros, 

quando autorizado e necessário ao exercício das 

demais atividades; Manter organizados, limpos e 

conservados os materiais, máquinas, equipamentos 

e local de trabalho sob sua responsabilidade. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Engenharia Florestal expedido por instituição de 

ensino devidamente reconhecida por órgão 

competente; Registro no Órgão de Classe, quando 

houver. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
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Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 37 Fisioterapeuta 

Atribuições 

Atender pacientes e analisar os aspectos sensório-

motores, percepto-cognitivos e socioculturais, traçar 

plano e preparar ambiente terapêutico, indicar 

conduta terapêutica, prescrever e adaptar atividades, 

Avaliar funções percepto-cognitivas, neuro-

psicomotor, neuro-musculoesqueléticas, 

sensibilidade, condições dolorosas, motricidade geral 

(postura, marcha, equilíbrio), habilidades motoras, 

alterações posturais, manuais, órteses, próteses e 

adaptações, cardiopulmonares e urológicas. 

Estimular o desenvolvimento neuro-psicomotor 

(dnpm) normal e cognição, reeducar postura dos 

pacientes e prescrever órteses, próteses e 

adaptações e acompanhar a evolução terapêutica. 

Proceder à reabilitação das funções percepto-

cognitivas, sensório-motoras, neuromúsculo-

esqueléticas e locomotoras, aplicar procedimentos 

de habilitação pós-cirúrgico, de oncologia, de UTI, de 

dermatofuncional, de cardiopulmonar, de urologia, de 

reeducação pré e pós-parto, de fisioterapia 

respiratória e motora. Ensinar técnicas de autonomia 

e independência em atividades de vida diária (AVD), 

de autonomia e independência em atividades de vida 

prática (AVP) de autonomia e independência em 

atividades de vida de trabalho (AVT), de autonomia e 

independência em atividades de vida de lazer (AVL), 

Participar de equipes interdisciplinares e 

multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, 

tais como: visitas médicas, discussão de casos, 

reuniões administrativas, visitas domiciliares. 

Participar, conforme a política interna da Instituição, 

de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 

programas de ensino, pesquisa e extensão. 

Participar, conforme a política interna da Instituição, 

de projetos, cursos, eventos, convênios e programas 

de ensino, pesquisa e extensão, elaborar relatórios, 

laudos técnicos e registrar dados em sua área de 

especialidade, participar de programa de 

treinamento, quando convocado. Executar tarefas 

pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 

equipamentos e programas de informática. Executar 

outras tarefas compatíveis com as exigências para o 

exercício da função. Cumprir e fazer cumprir a 

legislação municipal, estadual e federal no âmbito de 
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sua competência. Cumprir a Legislação do Município 

atinente ao serviço público. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Fisioterapia expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente; 

Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 38 Fonoaudiólogo 

Atribuições 

Analisar aspectos especiais do cargo e da audição, 

principalmente no que diz respeito a diagnósticos, 

tratamento, prevenção e reabilitação de problemas 

destas funções. Fazer avaliação de manifestações 

linguísticas e vocais do paciente; Elaborar e aplicar 

métodos e técnicas de solução de defeitos de 

linguagem; Avaliar, através de técnicas próprias, 

problemas auditivos; Auxiliar no tratamento de 

pequenos distúrbios da dicção, da voz e da fala e 

correção da gagueira, articulação da lavra, etc. 

Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando 

exames fonéticos, da linguagem, audiometria, além 

de outras técnicas próprias, para estabelecer plano 

de treinamento ou terapêutico; Elaborar plano de 

tratamento dos pacientes, baseando-se nas 

informações médicas, nos resultados dos testes de 

avaliação fonoaudiológica e nas peculiaridades de 

cada caso; Desenvolver trabalho de correção de 

distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição, 

objetivando a reeducação neuromuscular e a 

reabilitação do paciente; Avaliar os pacientes no 

decorrer do tratamento, observando a evolução do 

processo e promovendo ajustes necessários na 

terapia adotada; Promover a reintegração dos 

pacientes à família e a outros grupos sociais; Atuar 

na área de audiologia clínica, realizando e 

interpretando exames de audiometria tonal e vocal, 

impedanciometria, otoemissões acústicas, Bera, 

avaliação condicionada infantil; Realizar programas 

relativos área de saúde pública; Executar outras 

tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Fonoaudiologia expedido por instituição de 

ensino devidamente reconhecida por órgão 
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competente; Registro no Órgão de Classe, quando 

houver. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 39 Nutricionista 

Atribuições 

Planejar serviços ou programas de nutrição visando 

atender as ações e programas municipais, fazendo-o 

com observação à qualidade e boas técnicas de 

manuseio e preparação; Organizar cardápios e 

elaborar dietas; Preparar listas de compras de 

produtos utilizados, baseando-se nos cardápios e no 

número de refeições a serem servidas e no estoque 

existente; Trabalhar segundo normas técnicas de 

segurança, qualidade, produtividade, higiene e 

preservação ambiental; Acompanhar o trabalho de 

pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, 

distribuição de refeições, recebimento dos gêneros 

alimentícios, sua armazenagem e distribuição; 

Controlar a estocagem, preparação, conservação e 

distribuição dos alimentos, a fim de contribuir para a 

melhoria proteica, racionalidade e economicidade 

dos regimes alimentares; Zelar pela ordem e 

manutenção de boas condições higiênicas, 

observando e analisando o ambiente interno, 

orientando e supervisionando os funcionários e 

providenciando medidas adequadas para solucionar 

os problemas pertinentes, para oferecer alimentação 

sadia e bom aproveitamento da matéria prima; 

Orientar e fiscalizar o trabalho das merendeiras nas 

escolas, quanto à escolha e aplicação de cardápios 

e manipulação de alimentos; Planejar e ministrar 

cursos de educação alimentar e nutricional; 

Prescrever suplementos nutricionais necessários à 

complementação da dieta; Responsabilizar-se por 

equipes auxiliares necessárias à execução das 

atividades próprias do cargo; Orientar tecnicamente 

a elaboração de licitações na área alimentar zelando 

pela aplicação das normas e técnicas adequadas de 

composição de alimentos, pesagem, etc. Executar 

tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 

regulamento da profissão; Atender a solicitações, 

demandas e cronogramas estabelecidos, em sua 

área, pelo responsável hierárquico. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Nutrição expedido por instituição de ensino 

CaioJales
RETIFICADO

CaioJales
RETIFICADO
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devidamente reconhecida por órgão competente; 

Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 40 Pedagogo 

Atribuições 

Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas 

sociais; estabelecer normas e diretrizes gerais e 

específicas; Promover debates socioeducativos com 

os grupos de famílias e adolescentes na situação de 

cumprimento de medidas sócio educativa; 

Acompanhar a situação escolar dos adolescentes, 

desenvolvendo atividades pedagógicas para a sua 

inserção e permanência no sistema educacional; 

Contribuir técnica e pedagogicamente nas reuniões 

sócio-educativas; Incentivar a criatividade, o espírito 

de autocrítica e de equipe das famílias, adolescentes 

e profissionais envolvidos nas reuniões sócio-

educativas; Avaliar os processos pedagógicos das 

reuniões sócio-educativas; Fornecer suporte às 

famílias do CRAS/CREAS em conformidade com a 

presente lei; Priorizar as orientações da NOB/SUAS, 

PNAS e Orientações Técnicas de Implantação do 

CRAS/CREAS; Integrar indivíduos e suas famílias na 

proposta de trabalho do CRAS/CREAS e no 

desenvolvimento do processo sócio educativo; 

Participar da execução das ações pedagógicas e 

assegurar o cumprimento dos serviços do 

CRAS/CREAS de acordo com as diretrizes da NOB-

SUAS; Coordenar reuniões sistemáticas, 

acompanhar o processo de avaliação nas diferentes 

áreas do conhecimento, conhecendo a totalidade do 

processo pedagógico, detectando possíveis 

inadequações; Planejar e ministrar cursos, palestras, 

participar de encontros e outros eventos sócio 

educativos, orientar as atividades propostas pela 

equipe multidisciplinar do CRAS/CREAS, com 

ênfase nas famílias e grupos comunitários na 

participação de programas e projetos sócio 

educativos; Prestar atendimento pedagógico; Efetuar 

orientação pedagógica, acompanhar as avaliações 

dos trabalhos desenvolvidos; Implantar e 

desenvolver atividades na brinquedoteca do 

CRAS/CREAS; Executa outras atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Pedagogia expedido por instituição de ensino 

CaioJales
RETIFICADO

CaioJales
RETIFICADO
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devidamente reconhecida por órgão competente; 

Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 41 Psicólogo 

Atribuições 

Elaborar e analisar projetos relacionados com a 

especialidade; controlar e avaliar os resultados de 

programas no campo da psicologia; Promover, 

orientar e coordenar estudos e pesquisas na área do 

comportamento humano, necessários ao 

planejamento e desenvolvimento municipal; Aplicar 

testes individuais e coletivos, com vista à orientação 

psicopedagógico, bem como à seleção profissional e 

ajustamento ao trabalho; Estabelecer medidas 

destinadas a orientar o desenvolvimento 

comportamental do servidor; coordenar, executar e 

avaliar trabalhos que visem à integração, 

desenvolvimento e adaptação do homem ao trabalho 

e à organização; Colaborar em trabalhos que visem 

a elaboração de diagnósticos psico-sócio-

econômicos, acompanhar a implantação de 

programas; colaborar com médicos, assistentes 

sociais e outros profissionais, na ajuda aos 

inadaptados; Emitir pareceres sobre assuntos de sua 

competência; Apresentar relatórios periódicos; 

coordenar e orientar estudos, projetos e 

investigações sobre as causas de desajustamento 

psicológico; Orientar, coordenar e acompanhar 

trabalhos de reabilitação profissional, juntamente 

com outros profissionais; Executar atribuições 

correlatas ao cargo. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Psicologia expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente; 

Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

 

CaioJales
RETIFICADO

CaioJales
RETIFICADO
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Cargo 42 Psicopedagogo 

Atribuições 

Realizar intervenção pedagógica, visando a solução 

dos problemas de aprendizagem, com foco no 

indivíduo ou instituição de ensino ou outras 

instituições onde haja a sistematização do processo 

de aprendizagem na forma da lei; Realizar 

diagnóstico e intervenção psicopedagógica, 

mediante a utilização de instrumentos e técnicas 

próprios de Psicopedagogia; Utilizar métodos, 

técnicas e instrumentos psicopedagógicos que 

tenham por finalidade a pesquisa, a prevenção, a 

avaliação e a intervenção relacionadas com a 

aprendizagem; Prestar consultoria e assessorial 

psicopedagógicas, objetivando a identificação, a 

compreensão e a análise dos problemas no 

processo de aprendizagem; Prestar apoio 

psicopedagógico aos trabalhos realizados nos 

espaços institucionais; Supervisionar profissionais 

em trabalhos teóricos e práticos de Psicopedagogia; 

Dirigir serviços de Psicopedagogia em órgãos 

municipais; Projetar, dirigir e realizar pesquisas 

psicopedagógicas; Executar outras atividades 

correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Psicopedagogia expedido por instituição de 

ensino devidamente reconhecida por órgão 

competente; Registro no Órgão de Classe, quando 

houver. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 43 Sociólogo 

Atribuições 

Panejar e executar pesquisas e estatísticas sobre as 
condições socioeconômicas, culturais e 
organizacionais da sociedade para auxílio e 
diagnóstico, na abrangência do Município; Planejar, 
programar, ordenar, coordenar, executar e 
supervisionar os métodos e técnicas de estudos e 
pesquisas sociais, econômicas e políticas; Participar 
da gestão territorial e socioambiental; Realizar 
pesquisa de mercado; participar da elaboração, 
implementação e avaliação de políticas e programas 
públicos; Organizar informações sociais, culturais e 
políticas; Elaborar documentos técnico-científicos. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Sociologia expedido por instituição de ensino 

CaioJales
RETIFICADO

CaioJales
RETIFICADO
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devidamente reconhecida por órgão competente; 

Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Carga Horária  

Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 

do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 44 Terapeuta Ocupacional 

Atribuições 

Desenvolver e executar programas destinados à 
reabilitação de pacientes portadores de deficiências 
físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades com 
fins específicos, de modo a auxiliar na recuperação e 
integração social; Avaliar pacientes quanto às suas 
capacidades e deficiências, observando suas 
condições gerais através de exames físicos, 
neurológicos e psicossociais; Organizar programas 
ocupacionais destinados a pacientes com 
deficiências físicas e mentais, baseando-se nas 
tendências pessoais, visando propiciar a esses 
pacientes uma terapêutica que possa desenvolver 
seu interesse por determinadas ocupações; Planejar 
atividades individuais ou em pequenos grupos, como 
trabalhos criativos, manuais, de mecanografia, 
horticultura e outros, estabelecendo as tarefas de 
acordo com as prescrições médicas, para possibilitar 
a redução ou cura das deficiências do pacientes, 
desenvolver-lhes as capacidades remanescentes, 
procurando melhorar o seu estado psicológico; 
Acompanhar os pacientes na execução das 
atividades prescritas, visando acelerar a reabilitação 
dos mesmos; Desenvolver tratamento 
psicopedagógico e de psicomotricidade, objetivando 
o crescimento, a sociabilização, atenção 
concentrada, coordenação e apreensão, diminuindo 
a ociosidade do paciente; Encaminhar pacientes às 
oficinas, de acordo com a patologia, quando da 
inexistência de instrumentos próprios, a fim de 
agilizar a sua recuperação; Orientar o responsável 
pelo paciente quanto à necessidade de continuidade 
do tratamento domiciliar; Acompanhar pacientes, 
observando a evolução apresentada no decorrer do 
tratamento, fazendo as devidas anotações nos 
respectivos prontuários; Executar outras atividades 
correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível Superior Completo 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

em Terapia Ocupacional expedido por instituição de 

ensino devidamente reconhecida por órgão 

competente; Registro no Órgão de Classe, quando 

houver. 

Vencimento R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Carga Horária  
Duração do trabalho normal, não superior à 8:00 

horas diárias, e 44:00 horas semanais. (Lei Orgânica 
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CaioJales
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do Município de Maracanã, de 1990). 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 
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RETIFICADO
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