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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 002/2019 - RETIFICAÇÕES 

 
Considerando a necessidade de adequar o processo seletivo simplificado à realidade do Município 
de Pacajá, o Prefeito FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA torna pública as Retificações NOS 
ANEXOS I e III do Edital n° 001/2019 – Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado 
(PSS) da Prefeitura, nos termos deste edital, permanecendo inalterados os demais itens, subitens 
e anexos, não alterados por este edital de retificações. 

 
1 – Passam a valer no Processo Seletivo os textos dos Anexo I e III, como se segue. 
 
ANEXO I - Cargos, número de vagas, vagas para PcD, carga horária semanal de trabalho, 
vencimentos básicos e a formação mínima exigida. 
 

 
CARGO 

 
VAGAS 

 
VAGAS 
p/ PcD 

CH  
de 

Trabal
ho 

 
Vencimentos 

Básicos 

 
Formação Mínima 

Aux. De Serviços 
Gerais 

43 3 40 R$ 998,00 Ensino Fundamental Incompleto 

Assistente 
Administrativo 

03  40 R$ 1.081,23 Ensino Médio concluído 

vigia 04  40 R$ 998,00 Ensino Fundamental Incompleto 
Servente 10 1 40 998,00 Ensino Fundamental Incompleto 
Motorista de veículo 
leves 

03  40 R$ 1.081,23 Ensino Fundamental Incompleto, 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria “B” ou “C” e experiência 
de, no mínimo, 02 anos de prática 
com veículos automotores. 

Motorista de 
veículos pesados 

03  40 R$ 1.190,02 Ensino Fundamental Incompleto, 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria “D” ou “E” e experiência 
de, no mínimo, 02 anos de prática 
com veículos automotores. 

Agente de Vigilância 
Epidemiológica 

05 1 40 R$ 1.056,11 Ensino Médio e curso especifico 

Técnico em 
Enfermagem 

07 1 40 R$ 1.056,11 Ensino Médio Técnico em 
Enfermagem registro no Conselho 
de Classe.  

Técnico em 
Radiologia 

01  40 R$ 1.056,11 Ensino Médio e curso  Especifico 

Enfermeiro 05  40 R$ 2.819,96 Ensino superior em Enfermagem 
reconhecido pelo MEC e registro 
ativo no Conselho de Classe.  

Odontólogo 02  40 R$ 2.819,96 Ensino superior em odontologia 
reconhecido pelo MEC e registro 
ativo no Conselho de Classe.  

Biomédico 01  30 R$ 2.819,96 Ensino superior em Biomédico 
reconhecido pelo MEC e registro 
ativo no Conselho de Classe.  

Pedreiro 05 1 40 R$ 1.081,23 Ensino Fundamental Incompleto 
Servente de 
pedreiro 

06 1 40 998,00 Ensino Fundamental Incompleto 

Eletricista 01  40 R$ 1.190,02 Ensino Médio e curso especifico  
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Operador de 
maquinas pesadas 

11  40 R$ 1.752,94 Ensino Fundamental Incompleto, 
Carteira Nacional de Habilitação 
categoria “C”, “D” ou “E” e 
experiência comprovada em 
trabalhos com máquinas pesadas. 

Pintor 01  40 R$ 1.081,23 Ensino Fundamental Incompleto  

Auxiliar de 
mecânico  

01  40 R$ 1.081,23 Ensino Fundamental incompleto  

Técnico em gestão 
ambiental 

01  40 R$ 1.409.98 Ensino Médio e curso especifico 

Jardineiro 01  40 R$ 998,00 Ensino Fundamental Incompleto 
Coveiro 01  40 R$ 998,00 Ensino Fundamental Incompleto 
Técnico em 
Agropecuária  

01  40 R$ 1.409,98 Ensino Médio e curso especifico 

Gari 02  40 R$ 998,00 Ensino Fundamental Incompleto 

TOTAL 118 8    

 

 

ANEXO III - Tabela de cargos/ pré-requisitos/ número de vagas por secretaria/ 

vencimentos base/ carga horária semanal de trabalho/ síntese das atividades 

CARGO/LOTAÇÃO PRÉ-REQUISITOS 

N° VAGAS E 

DISTRIBUIÇÃO 

POR 

SECRETARIA 

 

 

VENCIMENT

OS BASE 

 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANA

L DE 

TRABALH

O 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

Aux. De Serviços 

Gerais 

 

 

Fundamental 
Incompleto 

SEMAD 07 

R$ 998,00 40 

Realizar atividades de 

conservação e limpeza em geral 

do prédio escolar, remover lixo e 

detritos, fazer as arrumações nos 

locais de trabalho, limpar pisos, 

vidros, lustres, móveis, 

instalações sanitárias e outras, 

executar tarefas de conservação e 

guarda dos materiais e utensílios 

de limpeza e outras atividades 

correlatas. 

SEMED 15 

SMS 08 

SETRANS 11 

SECELT 01 

SEMHAB 01 

TOTAL 43 

Vigia 

 

Fundamental 
Incompleto 

GABINET

E 
01 

R$ 998,00 40 

Realizar atividades de vigia 

visando a proteção, manutenção e 

a ordem das praças, logradouros 

públicos, creches, centros 

esportivos, centros de saúde, 

estabelecimentos de ensino etc.  

SMS 01 

SEMMA 01 

SEMDE 01 

TOTAL 04 

 Servente 

Fundamental 
Incompleto 

SEMAD 01 

R$ 998,00 40 

Realizar atividades de 

conservação e limpeza em geral 

de prédio público municipal, 

remover lixo e detritos, fazer as 

arrumações nos locais de 

SMS 08 

SEMDE 01 
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TOTAL 10 

trabalho, limpar pisos, vidros, 

lustres, móveis, instalações 

sanitárias e outras, executar 

tarefas de conservação e guarda 

dos materiais e utensílios de 

limpeza e outras atividades 

correlatas. 

Assistente 

Administrativo 

Certificado de 
conclusão 
do ensino médio 
expedido por 
instituição 
de ensino 
devidamente 
reconhecida por 
órgão 
competente. 

SEMAD 01 

R$ 1.081,23 40 

Dar suporte administrativo e 

técnico nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças 

e logística; atender usuários, 

fornecendo e recebendo 

informações; tratar de 

documentos variados, cumprindo 

todo o procedimento necessário 

referente aos mesmos; preparar 

relatórios e planilhas; executar 

serviços áreas de escritório. 

Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

SMS 02 

TOTAL 03 

Motorista de veiculo 

leve 

Ensino Fundamental 
Incompleto, Carteira 
Nacional de 
Habilitação categoria 
“B” ou “C” e 
experiência de, no 
mínimo, 02 anos de 
prática com veículos 
automotores. 

SMS 03 

R$ 1.081,23 40 

Conduzir veículos automotores, 

conforme a permissão de sua 

habilitação; recolher o veículo à 

garagem ou local destinado 

quando concluída a jornada do 

dia, comunicando qualquer defeito 

porventura existente; manter os 

veículos em perfeitas condições 

de funcionamento; fazer reparos 

de emergência; zelar pela 

conservação do veículo que lhe 

for entregue;  

TOTAL 03 

Motorista de veículos 

pesados 

Ensino Fundamental 
Incompleto, Carteira 
Nacional de 
Habilitação categoria 
“D” ou “E” e 
experiência de, no 
mínimo, 02 anos de 
prática com veículos 
automotores 

SETRANS 02 

R$ 1.190,02 40 

Dirigir veículos pesados, tais 

como caminhões, carretas e 

ônibus, acionando os comandos 

de marcha e direção e 

conduzindo-o em trajeto 

determinado, segundo as regras 

de trânsito, para transportar 

passageiros ou cargas. Vistoriar o 

veículo, verificando o estado dos 

pneus, o nível de combustível, a 

água e óleo do carter e testando 

freios e parte elétrica, certificando 

as suas condições de 

funcionamento; examinar as 

ordens de serviço, verificando o 

itinerário a ser seguido para 

programar sua tarefa;  

SEMMA 01 

TOTAL 03 

Pedreiro 

Fundamental 
Incompleto 

SETRANS 05 

R$ 1.081,23 40 

Executar trabalhos de alvenaria, 

concretos e outros materiais, com 

a finalidade de construir, reformar 

ou repara prédios e obras 

similares. 

TOTAL 05 
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Servente de Pedreiro 

Fundamental 
Incompleto 

SETRANS 06 

R$ 998,00 40 

Auxiliar o Pedreiro nos trabalhos 

de alvenaria, concretos e outros 

materiais, com a finalidade de 

construir, reformar ou repara 

prédios e obras similares. 

TOTAL 06 

Eletricista 

Ensino médio e 
curso especifico 

SETRANS 01 

R$ 1.190,02 40 

Executar serviços de eletricista 

como um todo. 

TOTAL 01 

Operador de maquinas 

pesadas 

Ensino fundamental 
Incompleto, Carteira 
Nacional de 
Habilitação categoria 
“C”, “D” ou “E” e 
experiência 
comprovada em 
trabalhos com 
máquinas pesadas. 

SETRANS 11 

R$ 1.752,94 40 

Operar máquinas como rolo 

compactador, perfuratriz, moto 

niveladora, trator de esteiras, pá 

carregadeira, retroescavadeira e 

outros equipamentos rodoviários; 

operar máquinas agrícolas, tais 

como trator de pneus e seus 

respectivos equipamentos 

agrícolas; providenciar a lavação, 

o abastecimento e a lubrificação 

da máquina; efetuar pequenos 

reparos na máquina sob sua 

responsabilidade; comunicar ao 

chefe imediato a ocorrência de 

irregularidades ou avarias com a 

máquina sob sua 

responsabilidade; proceder ao 

controle contínuo de consumo de 

combustível, lubrificação e 

manutenção em geral; proceder o 

mapeamento dos serviços 

executados, identificando o tipo 

de serviço, o local e a carga 

horária; manter atualizada a sua 

carteira nacional de habilitação e 

a documentação da máquina; 

efetuar os serviços determinados, 

registrando as ocorrências; 

executar outras tarefas afins. 

TOTAL 11 

Pintor 

Fundamental 
Incompleto 

SETRANS 01 

R$ 1.081,23 40 

Executar trabalhos relativos a 

pinturas. 

TOTAL 01 

Jardineiro Fundamental 
Incompleto 

SEMMA 01 R$ 998,00 40 Exercer atividades relativo ao 
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TOTAL 01 

cargo. 

Gari 

Fundamental 
Incompleto 

SEMMA 02 

R$ 998,00 40 

Exercer atividades relativo ao 

cargo. 

TOTAL 02 

Coveiro 

Fundamental 
Incompleto 

SEMMA 01 

R$ 998,00 40 

Exercer atividades relativo ao 

cargo. 

TOTAL 01 

Auxiliar de Mecânico 

Fundamental 
Incompleto SETRANS 01 

R$ 1.081,23 40 

Executar trabalhos auxiliando o 

mecânico nos serviços em geral. 

TOTAL 01 

Técnico em 

Agropecuária 

ensino médio e 
curso especifico 

SEMMA 01 

R$ 1.409,98 40 

atribuições para a medição, 

demarcação e levantamentos 

topográficos, bem como projetar, 

conduzir e dirigir trabalhos 

topográficos, funcionar como 

peritos em vistorias e 

arbitramentos relativos à 

agrimensura e exercer a atividade 

de desenhista de sua 

especialidade 

TOTAL 01 

Agente de Certificado de 
conclusão do ensino 

SMS 05 R$ 1.056,11 40 Realizar atividades de vigilância 

epidemiológicas das doenças de 
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Vigilância 

epidemiológica 

médio e curso 
especifico TOTAL 05 

notificação obrigatória. 

Técnico em Gestão 

ambiental 

ensino médio e 
curso especifico 

SEMMA 01 

R$ 1.409,98 40 

planejar, gerenciar e executar as 

atividades de diagnóstico, 

avaliação de impacto, proposição 

de medidas mitigadoras – 

corretivas e preventivas – 

recuperação de áreas 

degradadas, acompanhamento e 

monitoramento da 

qualidade ambiental 

TOTAL 01 

Técnico em 

enfermagem  

Ensino médio 
Técnico em 
Enfermagem registro 
no conselho de 
classe. 

SMS 07 

R$ 1.056,11 40 

Participar das atividades de 

enfermagem do trabalho; fazer 

registro pessoal de: sinais vitais, 

peso, altura e auxiliar em 

pequenas cirurgias; ministrar 

medicamentos por via oral e 

parenteral; fazer curativos e 

retirada de pontos; aplicar oxigeno 

terapia, nebulização, calor e frio e 

infravermelho; executar tarefas 

referentes à conservação e 

aplicação de vacinas; executar 

atividades de desinfecção e 

esterilização; controlar estoque de 

medicamentos e manutenção de 

material e executar outras 

atividades correlatas 

TOTAL 07 

Técnico em Radiologia 

Ensino médio e 
curso  Especifico 

SMS 01 

R$ 1.056,11 40 

realizar atividades envolvendo 

trabalhos de operação qualificada, 

sob supervisão de equipamentos 

de radioterapia, de 

radiodiagnostico. TOTAL  01 

Enfermeiro 

Ensino superior em 
Enfermagem 
reconhecido pelo 
MEC e registro ativo 
no conselho de 
classe. 

SMS 05 

R$ 2.819,96 40 

Organizar os serviços de 

enfermagem e de suas atividades 

técnicas e auxiliares; planejar, 

organizar, coordenar, executar os 

serviços de assistência de 

enfermagem; prestar consultoria, 

auditoria e emissão de parecer 

sobre matéria de enfermagem; 

realizar consulta de enfermagem; 

prescrever a assistência de 

enfermagem; participar no 

planejamento, execução e 

avaliação dos programas de 

saúde; prevenir e controlar 

infecções hospitalares; prestar 

assistência de enfermagem à 

gestante, parturiente, puerperal e 

ao recém nascido; participar nos 

programas e nas atividades de 

assistência integral à saúde 

individual e de grupos específicos, 

particularmente daqueles 

prioritários e de alto risco; 

participar de programas de 

higiene e segurança do trabalho, 

bem como, de prevenção de 

TOTAL 05 
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acidentes e de doenças 

profissionais do trabalho; 

participar na elaboração e na 

operacionalização do sistema de 

referência e de contra referência; 

integrar e participar do Programa 

de Saúde da Família; e, 

desempenhar outras atividades 

correlatas. 

Odontólogo 

Ensino superior em 
odontologia 
reconhecido pelo 
MEC e registro ativo 
no conselho de 
classe. 

SMS 02 

R$ 2.819.96 40 

Praticar todos os atos pertinentes 

à odontologia, decorrentes de 

conhecimentos adquiridos em 

curso regular ou em cursos de 

pós-graduação; 

  

TOTAL  02 

Biomédico 

Ensino superior em 
Biomédico 
reconhecido pelo 
MEC e registro ativo 
no conselho de 
classe. 

SMS 01 

R$ 2.819,96 40 

Praticar todos os atos do 

biomédico e realizar exames e 

testes de laboratório, estudar 

processos fisiológicos e químicos 

em organismos, além das funções 

dos organismos celulares e das 

proteínas. 

TOTAL 01 

 

Pacajá /PA, 22 de novembro de 2019. 
 

FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA 
Prefeito Municipal de Pacajá 

 


