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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PROMOTORA DE CONCURSO
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PARÁ.
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 004/2022/PMO/SEMAD
PROCESSO N.º555/2022/PMO
O Município de Óbidos/PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Deputado Raimundo Chaves,
nº 338, bairro Centro, nesta cidade de Óbidos/Pará, CEP.: 68.250-000, inscrito no CNPJ sob nº. 05.131.180/0001-64,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, torna público
realização de CHAMAMENTO PÚBLICO para contratação de Instituição para prestação de serviços especializados de
planejamento, organização e realização do 7º Concurso Público de provimento de vagas em cargos do quadro de
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará, com fornecimento completo de recursos materiais, humanos e
a execução de todas as atividades envolvidas, assim como toda logística necessária à execução dos serviços. A
prestação dos serviços objetos deste edital será realizado por pessoa jurídica sob o regime de execução indireta,
segundo o disposto nos artigos 6º, VIII e 10º, II da Lei nº 8.666/93, cuja seleção e contratação se dará nos termos do
art. 24, XIII da mesma Lei e nas condições estabelecidas pelo presente Edital, termo de referência e nas Leis Municipais
n.º 3.120/1994, 3.172/1998 e 3.173/1998, e demais normas pertinentes.
1. OBJETO
1.1 Chamamento Público para contratação de Instituição para prestação de serviços especializados de
planejamento, organização e realização do 7º Concurso Público de provimento de vagas em cargos do quadro
de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos/Pará, abrangendo as provas objetivas, discursivas e de
títulos, de acordo com as especificidades dos cargos com fornecimento completo de recursos materiais,
humanos e a execução de todas as atividades envolvidas, assim como toda logística necessária à execução
dos serviços, nas condições estabelecidas pelo presente Edital e no termo de referência.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 O Chamamento Público será realizado através de entrega dos envelopes de propostas e de documentação
no endereço abaixo indicado:
a) Prefeitura Municipal de Óbidos/PA – Sala da Comissão Permanente de Licitação, Tel.: (93) 35473044, Ramal 212 - Endereço: na Rua Deputado Raimundo Chaves, nº 338, bairro Centro, nesta cidade
de Óbidos/Pará, CEP.: 68.250-000, E-mail: licitaobidospa2022@gmail.com
2.2 Deverão ser entregues no endereço mencionado no item anterior, 02 (envelopes) envelopes lacrados e
rubricados, referentes à:
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ENVELOPE N.º 1 – HABILITAÇÃO
ENTIDADE DO CHAMAMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022/PMO.
RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO:
CNPJ N.º ..........................................
ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE
ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇOS
ENTIDADE DO CHAMAMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022/PMO.
RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO:
CNPJ N.º ..........................................
ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE
DATA:__/__/_____
HORA:__H__MIN
2.3 Serão aceitos envelopes enviados via postal ou entregues pessoalmente no protocolo do setor de
Administração da Prefeitura de Óbidos, situado no endereço mencionado no item 2.1 deste edital ou ainda
pessoalmente por representante legal no ato do credenciamento dos representantes.
2.4 Serão observadas as seguintes datas e horários para a entrega dos envelopes e para os procedimentos de
seleção:
Credenciamento dos Representantes das Dia 13/09/2022 a 14/10/2022 - das 09:00h até às Instituições Interessadas e Recebimento dos 10:00h no seguinte endereço: Prefeitura
envelopes
Municipal de Óbidos/PA – Setor de Licitação –
Rua Deputado Raimundo Chaves, nº 338 –
Centro, Óbidos -PA – CEP: 68.250-000
Início da Sessão Pública
Dia 17/10/202 - ás - 10:00h.
no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de
Óbidos/PA – Setor de Licitação – Rua Deputado
Raimundo Chaves, nº 338 – Centro, Óbidos -PA
– CEP: 68.250-000
3. DA RETIRADA DO EDITAL:
3.1. Os interessados em participar do presente chamamento deverão retirar o Edital por meio eletrônico nos
seguintes endereços:
a) https://www.obidos.pa.gov.br
b) licitaobidospa2022@gmail.com, solicitação feita por e-mail.
3.1.1. Caso o interessado pretenda retirar o edital via solicitação por e-mail, deverá fazê-lo no horário das 08:00h
às 13:00h.
4. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO:
4.1. Os interessados que tiverem dúvidas de conotação técnica ou legal na interpretação dos termos deste Edital,
poderão solicitar os esclarecimentos ou informações necessárias, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à
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data designada para recebimento da documentação e das propostas, a fim de permitir que haja tempo hábil para
resposta. Os esclarecimentos serão prestados aos interessados também por escrito. Não serão atendidas
solicitações verbais.
4.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, através de
protocolo no endereço mencionado no item 2.1 deste edital;
4.3. Para consulta, ficará afixada uma cópia do presente Edital no quadro de avisos localizados no prédio da
Prefeitura Municipal de Óbidos - PMO.
4.4. No ato do recebimento deste Edital deverá o interessado verificar seu conteúdo, não sendo admitidas
reclamações posteriores sobre eventuais omissões.
4.5. A participação deste chamamento implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, bem
como a observância às normas pertinentes.
4.6. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade, devendo protocolar o pedido
até 05 (cinco) dias antes da data de abertura dos envelopes, devendo a Comissão Permanente de Licitação julgar
e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.
4.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração o licitante que não o fizer até
o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar do presente chamamento público instituições que se enquadrem nas seguintes condições,
nos termos do art. 24, XIII, da Lei 8.666/93;
a) Ser uma instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional;
b) Detenha inquestionável reputação ético-profissional,
c) Não ter fins lucrativos.
6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
6.1 Cada proponente apresentar-se-á com um representante legal que, devidamente munido de credencial, será o único
admitido a intervir em todas as fases do procedimento, quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos
os efeitos, por sua representada.
6.1.1 O credenciamento ocorrerá das 09:00h ás 10:00h, no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Óbidos,
no endereço mencionado no item 2.1 deste edital, dos interessados que comparecerem no horário acima
informado, podendo este prazo ser estendido a depender da quantidade de interessados que comparecerem, de
modo a contemplar a conclusão desta fase, e se dará da seguinte forma:
6.1.1 Em sendo procurador ou representante, deverá apresentar o Instrumento Público ou Particular de procuração
(autenticada caso apresente a cópia, se a cópia não estiver autenticada, o preposto deverá apresentar a original da
procuração para conferência), indicando um único representante legal a manifestar-se em qualquer fase do chamamento
público, em nome da instituição, onde comprove que o interessado ou o seu representante legal possui poderes para
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praticar todos os demais atos inerentes ao chamamento, devendo para tanto: juntar o Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato
Social ou documento equivalente e suas alterações autenticados (caso não estejam autenticados, o preposto deverá
apresentar o original para conferência); fotocópia da cédula de identidade do mesmo e exibir o original para conferência
no caso de não estar autenticada por cartório, ficando a proponente obrigada a acatar as declarações de seu preposto.
6.1.2. Apresentar também fotocópia autenticada em cartório, (caso não apresente o original) da identidade do presidente,
sócio ou proprietário que tiver assinado a procuração de modo que o servidor responsável e membro da Comissão
Permanente de Licitação possa proceder o reconhecimento de firma, nos termos da Lei nº 13.726 de 08 de outubro de
2018.
6.2. O preposto que se apresentar sem a competente Procuração estará impedido de assinar qualquer documento
e se manifestar como representante da proponente, sendo-lhe facultado tão somente participar do chamamento
como ouvinte, nas mesmas condições de qualquer interessado.
6.3. Caso o representante seja o titular da Instituição, deverá apresentar cópia do Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato
Social ou documento equivalente (apresentar original para conferência caso apresente a cópia não autenticada) no qual
estejam expressos seus poderes como Presidente ou Administrador para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura, juntamente com fotocópia da cédula de identidade do mesmo e exibir o original para
conferência no caso de não estar autenticada por cartório.
6.3.1. Caso não esteja expresso no Ato constitutivo, Estatuto, Contrato Social ou documento equivalente, os poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, nos termos do item anterior, o titular da instituição
deverá apresentar Carta de Credenciamento, conforme modelo Anexo VI.
6.3.2. A carta de Credenciamento mencionada no item anterior deverá ser apresentada somente nos casos em
que o representante faça parte do quadro societário da proponente e não possua os poderes de Administrador.
6.4. Apresentação do envelope, fechado, contendo os Documentos de Habilitação;
6.5. Apresentação do envelope, fechado, contendo a proposta de Técnica e a proposta de preços;
6.6. Os envelopes de propostas encaminhados após a data e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda
fechados, aos respectivos remetentes.
7.1. CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
7.1.1 Fica definido como critério para escolha da instituição vencedora, aquela que obtiver o maior número de pontos
da soma total das propostas técnica e de preços e apresentar toda a documentação de habilitação devidamente regular,
observando-se os seguintes requisitos:
a) Documentação de habilitação regular.
b) Experiência em concurso público, com ênfase nos certames compatíveis com o objeto deste chamamento e
reputação ético-profissional da proponente;
c) Menor valor da taxa de inscrição.
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7.1.2. A Nota Final (NF) ou (NFPT) que definirá o resultado no chamamento considerará a Nota do Critério Técnico
(NCT) e as Notas da Taxa de Inscrição (NTI), conforme fórmula abaixo, respeitados demais exigências do Edital e termo
de referência:
NFPT = NCT + NTM + NTI/2
Onde:
NFPT = Nota Final da Proposta de Técnica
NCT = Nota do Critério Técnico
NTM = Nota Tempo de Mercado
NTI = Nota Taxa de Inscrição
7.1.3. Será considerada a primeira colocada a proponente que obtiver a maior nota final.
Caso haja empate na primeira colocação, será anunciada vencedora:
a) Permanecendo o empate, será considerada vencedora a Instituição que comprovar o maior tempo de
mercado na realização de concurso público.
b) A Instituição que obtiver maior pontuação na proposta técnica.
c) Permanecendo o empate, será considerada vencedora a Instituição que apresentar menor valor da taxa de
inscrição para o nível superior.
d) Permanecendo o empate, será realizado sorteio.
7.1.4. O julgamento das propostas será realizado mediante atribuição de pontos e avaliará os aspectos relacionados na
cláusula 9 deste edital, sendo desclassificada a proposta que não atender a quaisquer dos itens obrigatórios mínimos
listados na especificação técnica, constante deste documento.
7.1.5. Fica definida ordem de classificação das propostas do Chamamento Público em ordem decrescente partindo
daquela que obtiver a maior Nota Final (NF) ou (NFPT) conforme os critérios estabelecidos de pontuação.
8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.1. Os proponentes deverão apresentar no Envelope n.º 1 – “Documentos de Habilitação”, que demonstrem
atendimento às exigências que são indicadas a seguir:
8.1.1. RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO JURÍDICA:
d) Ato constitutivo ou documento equivalente acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria
em exercício e suas alterações.
8.1.2. RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL:
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF).
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal por meio da Ficha de Inscrição e Situação Cadastral,
Certidão de Cadastramento - Pessoa Jurídica ou Alvará vigente, relativo ao domicílio ou sede da interessada,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
c) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida
pela Caixa Econômica Federal – CEF.
d) Prova de regularidade com as fazendas Federal, Estadual e Municipal, por meio da apresentação da Certidão
Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua regularidade com as referidas
Fazendas, do domicílio fiscal da Filial, em caso de Instituição de outros Estados ou da Matriz em caso de
Instituição locais ou de Instituição de outros Estados sem filial no local do chamamento.
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo TST.
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8.1.3. RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Declaração de que tomou conhecimento das informações - Anexo V.
8.1.4. RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de distribuições cíveis de Ação Civil Pública, Ação Popular, Ação Mandamental ou Ações
ordinárias visando anulação ou qualquer tipo de questionamento de concurso público promovido pela
proponente, na comarca ou seção judiciária federal e da sede da instituição;
OBS: A apresentação do documento acima citado servirá como complementação de prova da capacidade
ético profissional da interessada.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (Demonstração de Resultado de Exercício - DRE e Índices
Contábeis) do exercício social do ano anterior ao ano corrente, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da Instituição, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
da apresentação da proposta. A comprovação da boa situação financeira da Instituição será verificada do cálculo
dos índices contábeis podendo ser do modelo a seguir descrito:
ILC =

Ativo Circulante

= Maior que 1,00

Passivo
Circulante
ILG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

= Maior ou Igual a 1,00

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

GE =

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

= Menor ou Igual a 1,00

Ativo Total

c) Em caso de dúvidas, a comprovação de que trata o subitem anterior poderá ser feita através de cópias de
referências do Livro Diário, inclusive cópias autenticadas das folhas onde conste o balanço patrimonial e
demonstrativos contábeis extraídos deste livro, o livro diário deverá apresentar evidência de registro da Junta
Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade jurídica da Instituição licitante,
devidamente datados e assinados pelo responsável da Instituição, e por profissional de contabilidade habilitado
e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
8.1.5. As interessadas deverão apresentar ainda:
a) Declaração de que obedece às determinações do inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988. (Anexo IV).
9. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS:
9.1. Da proposta técnica
9.1.1. Os aspectos relevantes a serem considerados para elaboração da proposta técnica são os contidos no Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA e item 9.1. deste Edital;
9.1.2. A escolha da entidade que irá realizar o concurso público levará em conta a experiência em concursos públicos;
o valor das inscrições e a reputação da entidade por meio da verificação da regularidade dos documentos de habilitação;
9.1.3. A proposta técnica deverá ser incluída no envelope 02, este deverá conter:
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a) Apenas 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, assinado pelo responsável, comprovando que a Instituição a interessada executou o objeto compatível
com o objeto do presente chamamento os quais serão submetidos à análise e pontuação conforme quadro
demonstrativo mencionado no item 9.4, b) deste edital. Caso o proponente apresente a cópia simples do
Atestado de capacidade técnica, deverá apresentar o documento original para conferência.
b) d) Ato constitutivo ou documento equivalente acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria
em exercício, o qual será submetido à análise e pontuação conforme quadro demonstrativo mencionado no item
9.4, b) deste edital.
Paragrafo Único: Experiência Profissional da Equipe Técnica, por títulos dos profissionais devidamente
reconhecidos pelo MEC e autenticados nos seu verso e anverso. Obedecidos os critérios abaixo estabelecidos
para fins de avaliação e pontuação desse quesito deverá ser entregue a documentação, sendo necessário a
comprovação obrigatoriamente, da sua vinculação com a empresa, até a data da apresentação dos documentos
de habilitação, mediante apresentação de cópia autenticada da anotação da CTPS, cópia de recolhimento junto
ao FGTS ou cópia do Contrato de Prestação de Serviços, quando este não fizer parte do Contrato Social da
empresa proponente. No caso do componente ser proprietário ou sócio, mediante apresentação de documento
que comprove essa condição. Não será computado dois títulos para o mesmo profissional, sendo considerado
apenas o título de maior importância
9.1.4. O Julgamento da proposta técnica será da seguinte forma:
a) Os critérios de técnica possuirão peso por grupo e função, cujo resultado final será a somatória da pontuação
da nota final atribuída em cada critério, vencendo a proposta que obtiver maior pontuação – Nota Final de
Pontuação Técnica - NFPT;
b) O julgamento da proposta técnica levará em consideração a capacidade técnica cuja comprovação se dará
por meio de atestado de capacidade técnica emitidos em razão de serviços da mesma natureza prestados
anteriormente e de tempo de mercado na realização de concurso público, conforme quadro a seguir:
Quadro Descritivo para pontuação do CRITÉRIO TÉCNICO:
Discriminação do documento
Item
a ser apresentado

Atestado de capacidade
Técnica
01

Especificação

Número de candidatos
inscritos

Concurso Público de provas
e títulos para cargo ou
emprego público

De 3.000 a 5.000
candidatos
De 5.001 a 8.000
Candidatos
De 8.001 a 10.000
candidatos
Acima
de 10.001
candidatos

Quant.
Pontos
10
20
30
60
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Item

Discriminação do documento
a ser apresentado

Documento de Constituição
da Instituição com todas as
suas alterações

02

Especificação

Critério maior tempo de
mercado na realização de
concurso público

Número de anos

Quant.
Pontos

5 a 10 anos

10

11 a 15 anos

20

16 a 20 anos

30

Acima de 20 anos

40

c) A fórmula para aferição da Nota do Critério Técnico (NCT) será a soma dos dois itens apresentados no quadro do
item anterior, conforme fórmula mencionada no item 7.1.2 deste edital.
9.2. Da Proposta de Preços:
9.2.1. A proposta deverá ser apresentada seguindo o modelo constante no Anexo II e formalmente assinada, com as
demais páginas rubricadas. As propostas sem assinatura ou rubricas serão desconsideradas, salvo se o representante
legal estiver presente na sessão, momento no qual poderá proceder a assinatura.
9.2.2. A proposta de preços deve ser apresentada em papel personalizado, em 01 (uma) via original, com a
apresentação dos valores, unitários e total, propostos em números arábicos e por extenso, sem emendas, rasuras,
ressalvas ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais pela proponente ou seu representante legal,
contendo:
a) Declaração de que no valor total da Proposta de Preços, estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de salário, encargos sociais, previdenciário e trabalhista, transportes de qualquer natureza,
materiais e equipamentos utilizados, impostos, taxas de qualquer natureza e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento do objeto.
b) Declaração de que Todos os compromissos do concurso devem ser arcados pela Contratada independente
da consolidação da receita estimada.
c) Declaração de que na formulação da proposta estão sendo observados os preceitos legais e regulamentares
em vigor e da fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
d) Declaração de validade da proposta de não inferior à 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua
entrega, determinada neste Edital;
e) Declaração de observância aos preceitos legais e regulamentares em vigor e de fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados.
9.2.3. O Julgamento da proposta de preços será da seguinte forma:

8

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
COMISSÃO ESPECIAL DO 7º CONCURSO PÚBLICO

a) A formação da Taxa de Inscrição, para elaboração da proposta de preços será baseada no Menor valor em
taxa de inscrição, especificado, por nível alfabetização, fundamental, médio e superior;
b) A pontuação da proposta técnica com base no menor fator de preços da taxa de inscrição apresentada com
a pontuação máxima equivalente a 100 pontos conforme quadro de Nota de taxa de inscrição;
c) Para obtenção do fator da taxa de inscrição será observada a SOMA dos valores ofertados para cargos de
nível alfabetização, fundamental, médio e superior, conforme tabela abaixo:
Quadro Nota Taxa de Inscrição
FATOR GLOBAL DE PREÇO

NOTA

FINAL

DA

TAXA

INSCRIÇÃO - NTI
Menor fator preço

100

2º menor fator preço

95

3º menor fator preço

90

4º menor fator preço

85

5º menor fator preço

80

6º menor fator preço

75

7º menor preço

70

8º menor preço

65

9º menor preço

60

10º menor preço

55

9.2.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências do Termo de Referência e
do Edital de Chamamento ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham
a ter demonstrada sua viabilidade, assim entendidas a média de referência de mercado constante Anexo VII deste
edital;
9.2.5. Serão consideradas classificadas as propostas com Nota Final de Taxa de Inscrição que obtiverem ao menos a
pontuação mínima de 55 pontos.
10. DO JULGAMENTO:
10.1. O julgamento das propostas será realizado pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com o
presente Edital, Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores demais normas pertinentes, sendo declarada vencedora, a
licitante que previamente habilitada obtiver maior pontuação;
10.2. Na data, horário e locais indicados neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação fará o credenciamento
mencionado na cláusula 6 deste edital e receberá os envelopes contendo os documentos exigidos neste ato
convocatório;
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10.3. Após o (a) Presidente (a) da Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo para recebimento
dos envelopes, nenhum outro será aceito;
10.4. Após haverem sido rubricados os envelopes, pelos membros da Comissão e demais presentes, proceder-se-á a
abertura primeiramente do envelope n° 01 – HABILITAÇÃO, sendo os documentos constantes neste, analisados pela
Comissão e demais representantes credenciados;
10.5. Após a análise dos documentos e não havendo nenhum impedimento, será procedida a abertura do envelope n°.
02 – PROPOSTAS DE PREÇOS e seu julgamento;
10.6. Será assegurado critério de desempate, nos moldes da cláusula 7.1.3 deste edital.
10.7. Será (ão) lavrada (s) Ata(s) do(s) trabalho(s) em ato público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será (ão)
assinada(s) pela Comissão Permanente de Licitação e demais presente(s).
10.8. É facultado ao interessado formular protestos consignados em ata dos trabalhos, para prevenir responsabilidade,
prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal
que poderão ser realizados durante a análise dos documentos habilitatórios, das propostas de preço, bem como na fase
de julgamento.
11. DOS RECURSOS DOS RECURSOS.
11.1 – Os recursos obedecerão ao que estabelece o Artigo 109 e seus parágrafos da Lei 8.666/93 e alterações;
11.2 – Os recursos referentes à fase de habilitação terão efeito suspensivo e só serão admitidos antes do início da
abertura do envelope n° 02, contendo as propostas, sob pena de preclusão;
11.3 – Os recursos interpostos serão acolhidos nos termos e prazos previstos nos termos do Art. 109 da Lei n° 8.666/93
e alterações posteriores.
11.4 – Os recursos serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação no horário e local citado no item 2 de
Edital.
11.5 – A comissão Permanente de Licitação analisará os documentos para fins de habilitação dos proponentes e
havendo renúncia do prazo de recursos, passará a abertura das propostas apenas das concorrentes habilitadas,
devolvendo fechado o envelope das Instituição não habilitadas;
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. Proclamando o resultado das classificações das Instituições, não existindo interposição de recursos no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da data da assinatura da ata ou havendo recursos e atendidos todos os trâmites legais
em relação à fase recursal e ainda atendidas às condições de julgamento, a adjudicação e homologação serão feitas à
Instituição vencedora.
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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13.1. Os recursos destinados para custear as despesas resultantes da execução deste procedimento serão atendidos
através da seguinte dotação orçamentária:
13.1.1. 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO;
13.1.2. 04.122.0008.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD;
13.1.3. 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

14. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1.

Homologado este chamamento, será formalizado contrato administrativo, documento vinculativo obrigacional,

com o primeiro classificado, obedecida a ordem de classificação e os preços propostos.
14.2. O Município de Óbidos/SEMAD, por meio de seus responsáveis, convocará formalmente o vencedor, no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do Contrato Administrativo, informando o local, data e hora.
14.3. O prazo previsto no item 14.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso,
for solicitado pelo convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de Óbidos/SEMAD.
14.4.

Se a vencedora recusar-se a assinar o Contrato Administrativo, sem justificativa por escrito, Município de

Óbidos/PA, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n. º 8.666/93 poderá celebrar
Contrato Administrativo com as demais instituições classificadas, respeitando-se a ordem de classificação.
15. DO CRONOGRAMA E FORMA DE PAGAMENTO
15.1. A Instituição vencedora deverá apresentar ao Município de Óbidos/PA, no ato da assinatura do contrato
proveniente deste chamamento público, cronograma de execução das etapas do concurso obedecendo os prazos
legalmente constituídos na legislação do Município de Óbidos/PA.
15.2. O pagamento a título de repasse à Contratada do recurso da arrecadação das inscrições será efetuado em quatro
etapas com base nas etapas expostas a seguir e com aprovação da CONTRATANTE, mediante crédito em conta
corrente da Contratada, por ordem bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da nota fiscal/fatura,
quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja :
a) 50 % (cinquenta por cento) no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o encerramento das inscrições;
b) 20 % (vinte por cento) no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a data da aplicação da prova;
c) 30 % (trinta por cento) no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o término da primeira etapa do
concurso, com a entrega pela contratante, do resultado final das provas objetivas.
Paragrafo Único: Para fins de formulação da proposta o valor estimado das inscrições é R$ 95,00
(Noventa e cinco reais) para os concorrentes aos cargos de nível superior, R$ 80,00 (oitenta reais) para
os cargos de nível médio, R$ 70,00 (sessenta reais e trinta) para os cargos de nível fundamental.
16. DOS PRAZOS

11

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
COMISSÃO ESPECIAL DO 7º CONCURSO PÚBLICO

16.1. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação
no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da Lei nº 8.666/1993.
16.2. O prazo do concurso público será de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo
ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do MUNICÍPIO DE Óbidos/PA, por meio de seu representante
legal.
17. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
17.1. A entidade selecionada a partir da pontuação máxima deverá realizar Concurso Público de provimento de vagas
em cargos do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará, conforme a descrição detalhada dos
procedimentos de realização, de acordo com os dispostos nos itens, 11,12,13,14,15, 17, 18, 19, 20 e 21 do Termo de
Referência – Anexo I DO Edital, quais sejam:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

DOS CARGOS E VAGAS
DO EDITAL NORMATIVO
DA INSCRIÇÃO
TAXA DE INSCRIÇÃO
DA BANCA EXAMINADORA
DAS ETAPAS E DAS PROVAS
DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
DO CONHECIMENTO DOS GABARITOS E DA VISTA DA PROVA
DO RECURSO
DA HOMOLOGAÇÃO E DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
DA NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO
ANEXO A - QUADROS DEMONSTRATIVOS DE CARGOS, VAGAS E SALÁRIO BASE

18. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
18.1. AO CONTRATANTE:
18.1.2. O Contratante não arcará com nenhum ônus financeiro decorrente do contrato resultante deste edital de
chamamento, devendo a contratada ser remunerada exclusivamente com o produto da arrecadação das inscrições;
18.1.3. Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a prestação de serviço seja executada na forma
estabelecida no Termo de Referência.
18.1.4. Notificar, por escrito, a Contratada quaisquer irregularidades encontradas na prestação do fornecimento.
18.1.5. Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade do
fornecimento prestado, bem como atestar os documentos fiscais referentes à entrega efetiva do serviço, através do
Gestor/Fiscal do Contrato.
18.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
18.1.7. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais.
18.1.8. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, e a entrega efetiva
do serviço.
18.1.9. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários à execução do Contrato;
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18.1.10. Notificar à Contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução
do Contrato firmado.
18.2. À CONTRATADA:
18.2.1. Arcar com todas as despesas necessárias à execução do contrato;
18.2.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos/prejuízos pessoais e/ou materiais causados a terceiros ou à
Administração, decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, praticada por seus empregados e prepostos, salvo
danos/prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior;
18.2.3. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais decorrentes da
execução do objeto, sem ônus para o município;
18.2.4. Cuidar de que estejam sendo adotadas todas as medidas de segurança de seus trabalhadores, nos termos da
legislação vigente, particularmente quanto à segurança, sigilo, inviolabilidade do conteúdo das provas, e fidelidade no
processo de correção de acordo com os gabaritos oficiais;
18.2.5. Notificar à Administração, imediatamente e por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer na
prestação dos serviços;
18.2.6. Manter seus funcionários devidamente identificados por crachás durante a prestação dos serviços;
18.2.7. Responder pelas despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for desde que praticada por seus
funcionários na prestação dos serviços;
18.2.8. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião do processo de contratação,
durante a prestação dos serviços.
18.2.9. Assegurar o cumprimento de garantias quanto à qualidade, durabilidade e funcionalidade dos serviços.
18.2.10. Manter durante toda a execução do Contrato as condições de garantia prestadas no ato da assinatura deste
termo.
18.2.11. Executar o serviço dentro dos padrões estabelecidos pela Administração, de acordo com o especificado;
18.2.13. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Comissão Interna
Técnica do Concurso Público referentes à forma de prestação dos serviços e ao cumprimento das demais obrigações
assumidas;
18.2.14. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de Óbidos/PA ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na contratação;
18.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os tributos resultantes do
cumprimento do Contrato;
18.2.16. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas;
18.2.17. Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação para os operadores da mesma durante a realização do
certame.
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18.2.18. O Município de Óbidos, por meio da Comissão Especial do Concurso, caso julgue necessário, poderá a
qualquer tempo do certame promover a realização de diligência in loco, para verificar se a Contratada possui estrutura
para cumprir o Contrato a ser firmado.
19. DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO
19.1. A Comissão Especial, para acompanhamento, fiscalização e avaliação do 7º Concurso Público de provimento de
vagas em cargos do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará, designada pela PORTARIA,
que seguirá em anexo, responsabilizar-se-á, além das atribuições conferidas no art. 3º, pelas seguintes atividades:
19.2. Fornecer, em tempo hábil, as informações necessárias à realização do concurso, compreendendo dados relativos
ao número de vagas para cada cargo, categorias e áreas de atuação, respectiva descrição sumária e específica,
requisitos e remuneração dos cargos objeto do concurso, e demais informações solicitadas pela instituição Contratada;
19.3. Participar da revisão da versão final do Edital normativo;
19.4. Receber o Edital do Concurso Público e encaminhá-lo à Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento
Humano, para publicação;
19.5. Encaminhar resultado final do concurso para homologação e publicação pela Secretaria Municipal de
Administração e Desenvolvimento Humano de Óbidos/PA, corroborada pelo Prefeito Municipal.
20.CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
20.1. Além do atendimento dos requisitos previstos no artigo 24, XIII, da Lei 8.666/93, a contratada deverá apresentar
no ato da assinatura do contrato:
a) Apresentar de Plano de Segurança que evidencie a utilização de rigorosos mecanismos em todas as etapas
e fases sob sua responsabilidade, comprovando a segurança com relação à elaboração, impressão, transporte
das provas;
b) Apresentar a relação de pessoal técnico capacitado e declaração de condições de logística compatíveis com
a execução do certame em questão;
d) Apresentar documentos que comprovem os mecanismos para a prevenção de fraudes;
e) Apresentar documentos que comprovem os mecanismos de segurança na confecção, impressão,
armazenamento, deslocamento e aplicação das provas e seus respectivos gabaritos.
21. DAS SANÇÕES
21.1. Nos termos do prescreve os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, serão aplicadas as seguintes sanções:
21.2. Advertência, aos participantes que inobservarem ou descumprirem total ou parcialmente as cláusulas editalícias
e que cometam atos visando frustrar os objetivos do certame.
21.3. Multas, sendo lançadas nas seguintes proporções:
a)

Multa de 5% (cinco por cento) do valor estimado para a contratação por deixar de entregar
alguma documentação exigida para o certame;
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b)

Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação por deixar de entregar toda
a documentação exigida para o certame;

c)

Multa de 15% (quinze por cento) do valor estimado para a contratação por ensejar o
retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a proposta;

d)

Multa de 20% (vinte por cento) do valor estimado para contratação quando dentro do prazo de
validade de sua proposta não retirar a Autorização de Fornecimento, Ordem de Serviço ou não
celebrar o CONTRATO; apresentar documentação ou declaração falsa; falhar ou fraudar na
execução do CONTRATO; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

21.4. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.5. A Suspensão temporária, que impedirá de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, conforme
descrito abaixo:
I.

Por até trinta dias:
a) Quando vencido o prazo da advertência para cumprimento de obrigação, o fornecedor
permanecer inadimplente; ou.
b) Quando o fornecedor deixar de entregar, no prazo estabelecido pela administração, os
documentos exigidos.

II.

De trinta dias a seis meses:
a) Para o fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o CONTRATO;
b) Recebimento de duas penalidades de advertência, em prazo inferior a doze meses;
c) Recebimento pela segunda vez da penalidade sancionada na forma do inciso I, em
prazo inferior a vinte quatro meses;
d) Recebimento de uma segunda penalidade de multa, por qualquer uma das seguintes
condutas:
1- Atraso na execução do objeto; e
2- Alteração da sua quantidade ou qualidade.

III.

De seis meses a doze meses, nas situações de:
a) Retardamento imotivado ou injustificado na execução de serviço, obra e fornecimento
de bens;
b) Não pagamento da pena de multa no prazo estabelecido, nas situações em que não for
possível o desconto da garantia ou dos créditos decorrentes de parcelas executadas;
ou
c) Recebimento pela segunda vez de penalidade sancionada na forma do inciso II, em
prazo inferior a trinta e seis meses.
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IV.

De doze a vinte e quatro meses:
a) Prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do chamamento público dentre os
quais o conluio entre as instituições;
b) Apresentação de documentos fraudulentos, falsos ou falsificados nas licitações ou na
execução do CONTRATO, incluindo o Cadastro de Fornecedores;
c) Prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos
relacionados ao CONTRATO;
d) Quando o fornecedor paralisar serviço, obra ou fornecimento de bens sem justa
motivação e prévia comunicação à Administração;
e) Entrega de objeto contratual falsificado ou adulterado;
f)

Prática de sérios atos de inexecução contratual ou de ilícitos administrativos graves; ou.

g) Recebimento pela segunda vez de penalidade sancionada na forma do inciso III, em
prazo inferior a quarenta e oito meses.
21.6. Impedimento aplicado ao licitante, ao fornecedor ou prestador de serviços, impedindo de licitar e contratar com a
Administração Pública Municipal, por prazo nunca superior a 05 (cinco) anos, quando, convocado dentro do prazo de
validade da sua proposta:
I-

Não celebrar o CONTRATO;

II-

Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

III-

Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

IV-

Não mantiver a proposta:

V-

Falhar ou fraudar na execução do CONTRATO;

VI-

Se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

21.7. Poderão ser considerados inidôneos, as instituições ou profissionais que, em razão dos CONTRATOS regidos
pela Lei 8.666/93:
I- Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos deste chamamento;
III- Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos privados.
21.8. Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a interessada ou CONTRATADA ficará, ainda, sujeita
à responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados à Administração Municipal.
14.9. As interessadas serão notificadas para apresentarem sua defesa em até:
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I- 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação das sanções
previstas nos itens 21.1.1 à 21.1.5,
II- 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação da sanção prevista
no item 21.1.6.
21.10. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do direito pelo
licitante, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em Lei e no edital.
21.11. No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar documentos e pareceres, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
21.12. Ao licitante incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da autoridade processante, averiguar
as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à formação do seu convencimento.
21.13. As penalidades previstas neste Edital poderão ser aplicadas independente de transcrição para o Instrumento
Convocatório.
21.14. Assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, é facultado à licitante ou CONTRATADA interessada:
I-

Interpor recurso contra a aplicação das sanções de Advertência, Multa, Suspensão e
Impedimento, Descredenciamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
respectiva notificação.
Interpor pedido de reconsideração da aplicação da sanção de Declaração de Inidoneidade,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

IIEdital Composto de:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII

Termo de Referência e Anexo A - Quadro de Cargos
Proposta Comercial
Minuta do Contrato;
Modelo de Declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do art. 7º- Const. Federal;
Modelo de Declaração que tomou conhecimento de todas as informações;
Modelo de Minuta de Carta de Credenciamento;
Planilha de Especificações, Quantitativos e Valores Estimados;

Óbidos/Pará, 12 de setembro de 2022.

GENEVALDO GOMES DE ARAÚJO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
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Anexo I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO

CARGO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

C. H.

GRUPO
VENC.
OCUPACIONAL BASE

REGIÃO DE
LOTAÇÃO

MUNICÍPIO (SEDE)
CIPOAL E
COMUNIDADES
ADJACENTES E
COMUNIDADES
ADJACENTES
SÃO PEDRO E
COMUNIDADES
GRUPO 2
ADJACENTES
40H
NÍVEL
R$
OPERACIONAL
CRUZEIRÃO E
SEMANAIS FUNDAMENTAL
1.212,00
COMUNIDADES
ADJACENTES
MAMAURÚ E
COMUNIDADES
ADJACENTES
DISTRITO DO
FLEXAL E
COMUNIDADES
ADJACENTES

AGENTE DE
OPERAÇÃO E
40H
FISCALIZAÇÃO DE SEMANAIS
TRÂNSITO
CONDUTOR
40H
SOCORRISTA
SEMANAIS
FISCAL DE
40H
TRIBUTOS
SEMANAIS
INSTRUTOR DE
100H
LIBRAS
MENSAIS
SECRETÁRIO
ESCOLAR

GRUPO POR
NIVEL
ESCOLA.

180H
MENSAIS

GRUPO 3
NÍVEL MÉDIO
GRUPO 3
NÍVEL MÉDIO
GRUPO 3
NÍVEL MÉDIO
GRUPO 3
NÍVEL MÉDIO
GRUPO 4
NÍVEL MÉDIO
(TÉCNICO)

FISCAL
SAÚDE
FISCAL
MAGISTÉRIO
MAGISTÉRIO

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.212,00
R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.212,00
R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.212,00
R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.491,80
MUNICÍPIO (SEDE)
R$
REGIÃO DE
2.784,70
VÁRZEA

VAGAS
A.C. PCD TOTAL
21

2

23

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

2

0

2

5

0

5

4

0

4

10

0

10

1

0

1

4

0

4

4

0

4
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ARAPUCU E
COMUNIDADES
ADJACENTES
SÃO JOSÉ E
COMUNIDADES
ADJACENTES
CIPOAL E
COMUNIDADES
ADJACENTES
LIBERDADE E
COMUNIDADES
ADJACENTES
IGARAPÉ AÇU E
COMUNIDADES
ADJACENTES
SILÊNCIO E
COMUNIDADES
ADJACENTES
CASTANHANDUBA
E COMUNIDADES
ADJACENTES
CURUMÚ E
COMUNIDADES
ADJACENTES
REPARTIMENTO E
COMUNIDADES
ADJACENTES
SÃO PEDRO E
COMUNIDADES
ADJACENTES
CRUZEIRÃO E
COMUNIDADES
ADJACENTES
MAMAURÚ E
COMUNIDADES
ADJACENTES
FREI EDMUNDO E
COMUNIDADES
ADJACENTES
TÉCNICO DE
VIGILÂNCIA EM
SAÚDE

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

40H
SEMANAIS

40H
SEMANAIS

GRUPO 4
NÍVEL MÉDIO
(TÉCNICO)

GRUPO 4
NÍVEL MÉDIO
(TÉCNICO)

SAÚDE

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.212,00

SAÚDE

MUNICÍPIO (SEDE)
ARAPUCU E
COMUNIDADES
ADJACENTES
R$
CURUMÚ E
1.212,00 COMUNIDADES
ADJACENTES
CIPOAL E
COMUNIDADES
ADJACENTES

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

3

0

3

35

4

39

1

0

1

1

0

1

1

0

1
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DISTRITO DO
FLEXAL
IGARAPÉ AÇU E
COMUNIDADES
ADJACENTES
LIBERDADE E
COMUNIDADES
ADJACENTES
MATÁ E
COMUNIDADES
ADJACENTES
REPARTIMENTO E
COMUNIDADES
ADJACENTES
PAIOL E
COMUNIDADES
ADJACENTES
SANTO ANTONIO –
PARANÁ DE BAIXO
E COMUNIDADES
ADJACENTES
SÃO JOSÉ E
COMUNIDADES
ADJACENTES
TÉCNICO EM
LABORATÓRIO

40H
SEMANAIS

TÉCNICO EM
RADIOLOGIA

40H
SEMANAIS

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM
SOCORRISTA

40H
SEMANAIS

ANALISTA DE
INFORMATICA

40H
SEMANAIS

ANALISTA DE
LOGÍSTICA

40H
SEMANAIS

ARQUITETO

40H
SEMANAIS

ASSISTENTE
SOCIAL

40H
SEMANAIS

BIBLIOTECÁRIO

40H
SEMANAIS

BIÓLOGO

40H
SEMANAIS

BIOMÉDICO

40H
SEMANAIS

GRUPO 4
NÍVEL MÉDIO
(TÉCNICO)
GRUPO 4
NÍVEL MÉDIO
(TÉCNICO)
GRUPO 4
NÍVEL MÉDIO
(TÉCNICO)
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

SAÚDE

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.212,00

2

0

2

TÉCNICO

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.212,00

4

0

4

SAÚDE

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.212,00

4

0

4

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

2

0

2

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

1

0

1

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

1

0

1

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

9

1

10

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

1

0

1

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

1

0

1

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

2

0

2
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BRAILISTA

COORDENADOR
PEDAGÓGICO

100H
MENSAIS

100H
MENSAIS

NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR

GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR

MAGISTÉRIO

MAGISTÉRIO

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.690,72
MUNICÍPIO (SEDE)
POLO CIPOAL
POLO ARAPUCU
POLO SÃO JOSE
POLO LIBERDADE
POLO IGARAPÉ
AÇU
POLO FLEXAL 01
POLO SILÊNCIO
POLO
CASTANHANDUBA
POLO CURUMÚ
POLO
REPARTIMENTO
MAMAURÚ E
COMUNIDADES
ADJACENTES
R$
FREI EDMUNDO E
1.889,62 COMUNIDADES
ADJACENTES
CRUZEIRÃO E
COMUNIDADES
ADJACENTES
IPAUPIXUNA E
COMUNIDADES
ADJACENTES
JANUARIA E
COMUNIDADES
ADJACENTES
POLO COSTA DO
PARÚ
POLO SÃO LÁZARO
NUCLEO NOVO –
PARANÁ DE BAIXO
E COMUNIDADES
ADJACENTES
MUNICÍPIO (SEDE)
ARAPUCU/CURUMÚ
R$
MATÁ/SÃO JOSÉ
1.275,46 DISTRITO FLEXAL/
IG. AÇU
LIBERDADE

1

0

1

9
1
1
1
1

1
0
0
0
0

10
1
1
1
1

1

0

1

1
1

0
0

1
1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

18
2
2

2
0
0

20
2
2

3

0

3

1

0

1

40H
SEMANAIS

GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR

ENGENHEIRO
AGRÔNOMO

40H
SEMANAIS

GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

1

0

1

ENGENHEIRO
AMBIENTAL

40H
SEMANAIS

GRUPO 5

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

1

0

1

ENFERMEIRO

SUPERIOR
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ENGENHEIRO
CIVIL

40H
SEMANAIS

ENGENHEIRO DE
PESCA

40H
SEMANAIS

ENGENHEIRO
ELÉTRICO

40H
SEMANAIS

ENGENHEIRO
FLORESTAL

40H
SEMANAIS

ENGENHEIRO
SANITÁRIO

40H
SEMANAIS

FARMACEUTICO

40H
SEMANAIS

FISCAL DE
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
MUNICIPAL

40H
SEMANIS

FISIOTERAPEUTA

40H
SEMANAIS

FONOAUDIOLOGO

40H
SEMANAIS

GEÓLOGO

40H
SEMANAIS

INTÉRPRETE

100H
MENSAIS

MÉDICO CLÍNICO
GERAL

40H
SEMANAIS

MÉDICO
GINECOLOGISTA

40H
SEMANAIS

MÉDICO
NEUROLOGISTA

40H
SEMANAIS

MÉDICO
ORTOPEDISTA

40H
SEMANAIS

MÉDICO
PEDIATRA

40H
SEMANAIS

MÉDICO
PSQUIATRA

40H
SEMANAIS

NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

2

0

2

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

1

0

1

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

1

0

1

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

1

0

1

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

1

0

1

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

4

0

4

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

5

0

5

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

4

0

4

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

2

0

2

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46

1

0

1

MAGISTÉRIO

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.690,72

1

0

1

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
6.000,00

4

0

4

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
6.000,00

2

0

2

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
6.000,00

1

0

1

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
6.000,00

1

0

1

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
6.000,00

2

0

2

SUPERIOR

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
6.000,00

1

0

1
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MÉDICO
VETERINÁRIO

40H
SEMANAIS

NUTRICIONISTA

40H
SEMANAIS

ODONTÓLOGO

40H
SEMANAIS

PEDAGOGO

40H
SEMANAIS

PROFESSOR
ATENDIMENTO
EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO –
AEE

100H
MENSAIS

PROFESSOR DE
ARTES

100H
MENSAIS

PROFESSOR
ENSINO
RELIGIOSO
PROFESSOR
LICENCIATURA
PLENA – LINGUA
ESTRANGEIRA
MODERNA

PROFESSOR
LICENCIATURA
PLENA –
EDUCAÇÃO
FÍSICA

PROFESSOR
LICENCIATURA
PLENA – FÍSICAS
E BIOLÓGICAS

100H
MENSAIS
100H
MENSAIS

100H
MENSAIS

100H
MENSAIS

NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR
GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR

GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR

GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR

SUPERIOR

R$
1.275,46 MUNICÍPIO (SEDE)

2

0

2

SUPERIOR

R$
1.275,46 MUNICÍPIO (SEDE)

2

0

2

SUPERIOR

R$
1.275,46 MUNICÍPIO (SEDE)

6

0

6

SUPERIOR

R$
1.275,46 MUNICÍPIO (SEDE)

1

0

1

MAGISTÉRIO

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.690,72

2

0

2

MAGISTÉRIO

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.690,72

4

0

4

MAGISTÉRIO

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.690,72

1

0

1

MAGISTÉRIO

R$
MUNICÍPIO (SEDE)
1.690,72

3

0

3

8
1
1
1

0
0
0
0

8
1
1
1

1

0

1

1
1
1

0
0
0

1
1
1

1

0

1

1
1
1

0
0
0

1
1
1

1

0

1

1

0

1

1
5
1

0
0
0

1
5
1

1

0

1

MAGISTÉRIO

MAGISTÉRIO

MUNICÍPIO (SEDE)
POLO ARAPUCU
POLO CIPOAL
POLO LIBERDADE
POLO IGARAPÉ
AÇU
POLO FLEXAL 01
POLO FLEXAL 02
POLO SILÊNCIO
R$
POLO
1.690,72
CASTANHANDUBA
POLO CURUMU
POLO CRUZEIRÃO
POLO MAMAURU
POLO FREI
EDMUNDO
POLO SÃO
RAIMUNDO
POLO IPAUPIXUNA
MUNICÍPIO (SEDE)
R$
POLO FLEXAL 01
1.690,72
POLO CRUZEIRÃO
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PROFESSOR
LICENCIATURA
PLENA –
GEOGRAFIA

PROFESSOR
LICENCIATURA
PLENA –
HISTÓRIA

PROFESSOR
LICENCIATURA
PLENA –
MATEMÁTICA

PROFESSOR
LICENCIATURA
PLENA –
PEDAGOGIA

PROFESSOR
LICENCIATURA
PLENA –
PORTUGUÊS

100H
MENSAIS

100H
MENSAIS

100H
MENSAIS

100H
MENSAIS

100H
MENSAIS

GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR

GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR

GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR

GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR

GRUPO 5
NÍVEL
SUPERIOR

MAGISTÉRIO

MAGISTÉRIO

MAGISTÉRIO

MAGISTÉRIO

MAGISTÉRIO

R$
1.690,72

R$
1.690,72

R$
1.690,72

R$
1.690,72

R$
1.690,72

MUNICÍPIO (SEDE)
POLO FLEXAL 01

5
1

0
0

5
1

POLO JANUARIA

1

0

1

MUNICÍPIO (SEDE)
POLO ARAPUCU
POLO SÃO JOSE
POLO CIPOAL
POLO LIBERDADE
POLO FLEXAL 01
POLO
CASTANHANDUBA
POLO CRUZEIRÃO
POLO SÃO
RAIMUNDO
POLO IPAUPIXUNA
POLO JANUARIA
POLO CRUZEIRÃO
POLO CURUMÚ
MUNICÍPIO (SEDE)
POLO SÃO JOSE
POLO CIPOAL
POLO LIBERDADE
POLO FLEXAL 01
POLO SILÊNCIO
POLO
CASTANHANDUBA
POLO CURUMÚ
POLO
REPARTIMENTO
POLO CRUZEIRÃO
POLO MAMAURU
POLO SÃO
RAIMUNDO
POLO IPAUPIXUNA
POLO JANUARIA
MUNICÍPIO (SEDE)
POLO ARAPUCU
POLO CIPOAL
POLO LIBERDADE
POLO SÃO
RAIMUNDO
POLO JANUARIA
MUNICÍPIO (SEDE)
POLO ARAPUCU
POLO SÃO JOSÉ
POLO CIPOAL
POLO LIBERDADE
POLO SILENCIO
POLO
CASTANHANDUBA
POLO CURUMÚ

4
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

4
1
1
1
1
1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1
1
1
1
6
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
6
1
1
1
1
1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1
1

0
0

1
1

1

0

1

1
1
22
2
1
1

0
0
3
0
0
0

1
1
25
2
1
1

2

0

2

1
3
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
3
1
1
1
1
1

1

0

1

1

0

1
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POLO
REPARTIMENTO
POLO CRUZEIRÃO
POLO MAMAURU
POLO SÃO
RAIMUNDO
POLO JANUARIA
GRUPO 5
R$
NÍVEL
SUPERIOR
MUNICÍPIO (SEDE)
1.275,46
SUPERIOR
GRUPO 5
180H
R$
PSICOPEDAGOGO
NÍVEL
MAGISTÉRIO
MUNICÍPIO (SEDE)
MENSAIS
3.401,31
SUPERIOR
TOTAL DE VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA
TOTAL DE VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
TOTAL GERAL DE VAGAS
PSICÓLOGO

40H
SEMANAIS

1

0

1

1
1

0
0

1
1

1

0

1

1

0

1

6

0

6

3

0

3

379
13
392

DESCRIÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E EXIGENCIAS E ATRIBUIÇÕES:

CARGO:

AGENTE DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

FORMAÇÃO:

Ensino Médio

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA CNH AB - Curso Especifico de Legislação de Trânsito e Curso de Informática
Básica.
40 horas semanais
São subordinados ao Diretor Municipal de Trânsito, tem que cumprir e fazer cumprir
DAS a legislação e as normas de trânsito do Município, fiscalizando e orientando o
trânsito de veículos, de pedestres, de animais, aplicando as penalidades de
advertência e, quando necessário, as multas aos infratores.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; planejar, projetar,
regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da
circulação e da segurança de ciclistas; implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os
equipamentos de controle viário; coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e
suas causas; estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o
policiamento ostensivo de trânsito; executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas
cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do
Poder de Polícia de Trânsito; aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação,
estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de
peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar; fiscalizar o
cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;
implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; arrecadar valores provenientes de
estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;
credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de
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veículos, escolta e transporte de carga indivisível; integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de
Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à
unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos
condutores de uma para outra unidade da Federação; implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do
Programa Nacional de Trânsito; promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de
trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; planejar e implantar medidas para redução da
circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes; registrar
e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal,
fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações; conceder
autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal; articular-se com os demais órgãos
do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN; fiscalizar o nível de emissão
de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no
art. 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado; vistoriar veículos que
necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a
circulação desses veículos.

CARGO:

FISCAL DE TRIBUTOS

FORMAÇÃO:

Ensino Médio

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

CNH AB e Curso de Informática Básica.
40 horas semanais

DAS Exercer tarefas na área de fiscalização de tributos municipais junto a administração
pública municipal.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, orientando o contribuinte quanto à aplicação da legislação;
executar atividades externas necessárias ao levantamento ou arbitramento da receita bruta dos contribuintes para
o lançamento dos tributos; realizar quaisquer diligências no cumprimento de suas atribuições, inclusive em serviços
de plantão; lavrar termo de início de ação fiscal, notificações, intimações, auto de infração, aplicação de multas;
realizar levantamento de serviço fiscal básico, verificar e analisar livros contábeis e outros documentos auxiliares
à fiscalização; emitir documentos necessários à ação fiscal, inclusive relatórios de controle e acompanhamento,
inscrição, cancelamento e alteração de razão social; informar e dar parecer para decisão superior em processos e
relatórios à ação fiscal, inclusive quando objeto de mandatos de segurança e ações jurídicas em geral; realizar
diligenciais para fins de conferência de processos e reclamações por parte dos munícipes; exercer atividades
relativas a liberação e revalidação de alvarás; executar outras atividades inerentes ao exercício do cargo.

CARGO:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FORMAÇÃO:

Ensino Fundamental

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA

Curso de Informática Básica.
40 horas semanais

DAS Executar trabalhos administrativos, organizacional e de digitação pertinente aos
serviços municipais

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Digitar expedientes administrativos e outros, tais como: memorandos, ofícios, informações, relatórios e outros;
efetuar registros e cálculos relatórios às tributárias, patrimonial, financeiras, de pessoal e outras; elaborar e manter
atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar arquivos magnéticos de dados cadastrais através
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de
terminais
eletrônicos;
operar
com
máquinas
calculadoras,
leitora de microfilmes, registradora e de contabilidade; auxiliar na escrituração de livros contábeis; elaborar
documentos referentes a assentamentos de funcionais; proceder à classificação, separação e distribuição de
expedientes; obter informações e fornecê-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e
implantação de rotinas; proceder a conferência dos serviços executados na área de sua competência;
responsabilizar-se pela organização e arquivo de documentos, operar com terminais eletrônicos executar tarefas
afins.
CARGO:

CONDUTOR SOCORRISTA

FORMAÇÃO:

Ensino Médio.
Ser maio de 21 (vinte e um) anos, possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
REQUISITOS
PARA
em uma das categorias (B, C, D ou E) e curso de Condutor de Transporte de
INVESTIDURA:
Emergência.
CARGA HORÁRIA:
40 horas semanais

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Consiste em dirigir-se imediatamente ao local do chamado, quando acionado,
DAS guiando ambulância com segurança, respeitando as normas de Legislação Básica
de Trânsito e normas específicas para trânsito de ambulâncias, assim como de
direção defensiva.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Consiste em dirigir-se imediatamente ao local do chamado, quando acionado, guiando ambulância com segurança,
respeitando as normas de Legislação Básica de Trânsito e normas específicas para trânsito de ambulâncias, assim
como de direção defensiva; possuir conhecimentos geográficos do município e saber manusear mapas no sentido
de encontrar o mais rápido possível os locais dos chamados; ser capaz de reconhecer situações de risco e solicitar
auxilio a Central de Regulação via celular, descrevendo de forma clara e precisa a situação no local da ocorrência;
executar manobras técnicas que visem a manutenção básica da vida; auxiliar a equipe de médico e enfermagem
no atendimento aos pacientes no local da ocorrência, quando houver; realizar transporte de pacientes em macas,
pranchas e similares, segundo técnicas específicas, do local da ocorrência para dentro de ambulâncias e destas
para os Hospitais; zelar pelos equipamentos existentes nas ambulâncias, bem como realizar a limpeza dos
materiais de estabilização e trauma como colares cervicais, coxins, tirantes, pranchas rígidas, entre outros; zelar
pela limpeza das viaturas, interna e externamente, considerando aspectos básicos de higiene e biossegurança;
realizar a checagem da ambulância quanto ao funcionamento adequado do veículo, comunicando a coordenação
qualquer necessidade de manutenção do mesmo; realizar checklist de todos os materiais e equipamentos da
unidade na entrada do plantão, anotando e comunicando a coordenação a falta ou problemas com os mesmos;
trabalhar em horários diurnos, noturnos e em rodízio de turnos; não se ausentar do serviço até que o responsável
pelo plantão seguinte chegue e a ele haja transmitido o plantão e por estarem naturalmente compreendidas,
subtendidas ou relacionadas sua própria função, considerando falta grave a recusa por parte do contratado em
não executar qualquer um dos serviços referidos, atinentes função para a qual fica contratado.
CARGO:

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

FORMAÇÃO:

Ensino Médio

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:

PARA

Curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN.
40 horas semanais
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SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Executar ações integradas de proteção e prevenção, educação, recuperação e
reabilitação referentes às necessidades individuais e coletivas, visando à promoção
DAS
da Saúde, com base em modelo que ultrapasse a ênfase na assistência médicohospitalar, não só em estabelecimentos específicos de assistência à saúde, mas
também em domicílios, escolas, creches, centros comunitários e outros locais.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Identificar funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho; identificar os determinantes e
condicionantes do processo saúde-doença; identificar a estrutura e organização do sistema de saúde vigente;
planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade; realizar trabalho em equipe,
correlacionando conhecimentos de várias disciplinas ou ciências, tendo em vista o caráter interdisciplinar da área;
aplicar normas de biosegurança; aplicar princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambiental; interpretar e
aplicar legislação aos direitos do consumidor/usuário; identificar e aplicar princípios e normas de conservação de
recursos não renováveis e de preservação do meio ambiente; aplicar princípios ergonômicos na realização do
trabalho; interpretar e aplicar normas do exercício profissional e princípios éticos que regem a conduta do
profissional de saúde; identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, instalações e equipamentos; operar
equipamentos próprios do campo de atuação, zelando pela sua manutenção; registrar ocorrências e serviços
prestados de acordo com as exigências do campo de atuação; informar cliente/paciente sobre o sistema de saúde
e outros profissionais sobre os serviços prestados; realizar primeiros socorros em situações de emergência; utilizar
recursos e ferramentas de informática específicos da área; assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação,
orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados de enfermagem
a pacientes em estado grave, na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de
vigilância epidemiológica, na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a
pacientes durante a assistência de saúde, na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na
execução dos programas referidos nas alíneas "i" e "o" do item II do artigo 8º do Decreto nº 94.406/87 que dispõe
sobre o exercício da enfermagem; executar atividades de assistência de enfermagem, exceto as privativas do
enfermeiro e as referidas no artigo 9º do Decreto nº 94.406/87; integrar a equipe de saúde e executar outras tarefas
semelhantes.
CARGO:

TÉCNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA

FORMAÇÃO:

Ensino Médio

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA

Curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN.
40 horas semanais

Orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e
DAS participação no planejamento da assistência de enfermagem; participar da equipe
de saúde; participar como socorrista; prestar primeiro socorro e resgate de vítimas
controla locais de acidentes.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
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CARGO:

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

FORMAÇÃO:

Ensino Médio.

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Curso Técnico em Laboratório e Registro no Conselho de Classe.
40 horas semanais

DAS Executar e orientar trabalhos em laboratórios ou em campo, referente a análises
clínicas.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar coletas de material para exames laboratoriais diversos, observando as requisições médicas e utilização
de materiais e instrumentais adequados; proceder a execução e análise de exames laboratoriais de natureza
simples, tais como: lâminas e cortes histológicos, semeadura e isolamento de germes; executar análise de exames
laboratoriais, tratando as amostras através da utilização de aparelhos, reagentes e outros que vêm em auxílio da
obtenção de diagnósticos clínicos; prestar auxílio em análises de amostras de escarro, urina, sangue e secreções
entre outras, utilizando seus conhecimentos e obedecendo orientações de seu superior, a fim de obter resultados
mais rapidamente; proceder o registro e arquivar cópias de resultados de exames; observar técnicas específicas
para preparo de material e instrumental para esterilização, além da desinfecção de ambientes e equipamentos
usados no laboratório; controlar entrada ,saída e estoque de materiais em seu local de trabalho; usar equipamentos
de proteção individual, providenciando a substituição sempre que houver algum dano; zelar por sua segurança e
de terceiros, bem como pela preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de
trabalho; respeitar o código de ética profissional; participar efetivamente da política de saúde do município, através
dos programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; realizar testes e proceder à sua leitura, para
subsídio de diagnóstico; executar outras tarefas afins.
CARGO:

TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORMAÇÃO:

Nível Médio.

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA

Curso Técnico de Vigilância em Saúde e Registro no Conselho de Classe
40 horas semanais

Desenvolver um conjunto de medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir
DAS riscos à saúde além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
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CARGO:

ANALISTA DE INFORMÁTICA

FORMAÇÃO:

Curso Superior em Área de Informática.

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no órgão de classe
40 horas semanais

DAS

Criar programas de computadores, gerenciar equipes de criação e instalação de
sistemas de computadores e manter a rede de computadores em pleno
funcionamento.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Criar programas de computadores que organizem, classifiquem, façam indexação e permitam acesso a grandes e
pequenos volumes de informação; Gerenciar equipes de criação e instalação de sistemas de computadores;
Manter a rede de computadores em pleno funcionamento; Assegurar as ligações com a internet; Implantar bancos
de dados e instalar sistemas de segurança dos mesmos; Assessorar usuários de outras secretarias na compra e
utilização de equipamentos e programas; Zelar pela manutenção do equipamento; Atender às normas de
segurança e higiene do trabalho; Executar outras atividades correlatas.
CARGO:

ANALISTA DE LOGÍSTICA
Curso Superior de Tecnologia em Logística ou Graduação em qualquer área com
Pós-Graduação na área de Logística.

FORMAÇÃO:
REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA

Registro no órgão de classe

40 horas semanais
Planejar, colocar em operação e controlar as atividades de logística; atuar no
DAS controle de estoque de materiais, reposição de estoque, acompanhamento do
atendimento de pedidos; elaborar planilhas; controlar recursos financeiros e realizar
inventário de estoques; executar outras atividades afins.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
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CARGO:

ARQUITETO

FORMAÇÃO:

Graduação em Arquitetura e Urbanismo

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS

Elaborar e executar planos e projeto de arquitetura, urbanismo e gestão territorial.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Executar estudos, planejamentos, projetos e especificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos, arquitetura
paisagística e de interiores; realizar estudos de viabilidade técnica-econômica; prestar assistência, assessoria e
consultoria para planejamento físico, local, urbano, regional e ambiental; supervisionar e fiscalizar obras e serviços
técnicos em edificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos, arquitetura paisagística e de interiores; executar
vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico em projetos de obras e edificações, incluindo os
procedimentos necessários para emissão de alvarás; executar outras atividades correlatas à função.
CARGO:

ASSISTENTE SOCIAL

FORMAÇÃO:

Graduação em Serviço Social

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS

Interagir na problemática social através de uma programação estruturada para
organizar,
administrar,
transmitir
serviços e conseguir recursos para as pessoas que necessitarem.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Compete a Assistência Social, prestar serviços às pessoas com o objetivo de modificar situações, a fim de melhorar
o bem-estar dos indivíduos e da sociedade; a operacionalização de obras se faz pelo atendimento a pessoas em
três níveis de abordagens: individual, grupal e comunitária, dependendo de necessidade e da área de atuação do
profissional, tendo como método o estudo, diagnóstico e tratamento processo uno e contínuo (conhecer, interpretar
e intervir), os instrumentos de trabalho são: entrevistas (individual, conjunta), visitas domiciliares, visitas a
empresas, visitas a recursos da comunidade, visitas para cadastro de recursos, reuniões na instituição, reuniões
com recurso da comunidade, documentação, observação, relacionamento, as técnicas são: reflexão, apoio,
orientação, interpretação, informação, encaminhamento, ventilação, motivação, variam conforme a situação, o
campo prático vincula-se às necessidades humanas básicas como: bem-estar da família e do menor, habilitação,
educação, saúde, delinquência, idoso, melhoria do meio ambiente, sanidade pública, centro sociais, Assistência
Jurídica, problema emprego-desemprego-subemprego, profissionalização, mulher planejamento familiar,
albergues, para o assistente social atender tal demanda de situações, precisa trabalhar face a face com o cliente
ou então buscar recursos externos para beneficiá-lo, participação na elaboração das políticas sociais e na
formulação de programas sociais, apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e organizações de classe
trabalhadora que estejam relacionadas ao campo de sua atividade profissional, procurando colocar os recursos
institucionais a seu serviço, contribuir para as instituições destinadas ao trabalho social mantenham um bom
entrosamento entre si; discutir com os clientes seus direitos e os mecanismos a serem adotados na efetivação e
em novas conquistas; orientar as pessoas sobre a utilização dos recursos sociais para evitar deslocamentos
desnecessários na busca de atendimento às suas necessidades; elaboração de projetos de trabalho e pesquisa
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social. Devem ser observadas as prerrogativas da Lei nº 8.662/1993 e Código de Ética Profissional dos Assistentes
Sociais e demais atribuições estabelecidas pelo Conselho representativo de classe ou órgão profissional da
categoria.
CARGO:

BIBLIOTECÁRIO

FORMAÇÃO:

Graduação em Biblioteconomia

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo conselho de Classe.
40 horas semanais

DAS Executar trabalhos especializados em bibliotecas, centros de documentação e
outros órgãos assemelhados.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES

CARGO:

BIÓLOGO

FORMAÇÃO:

Graduação em Biologia

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS Realizar trabalhos científicos de pesquisas, estudos e orientação nas diversas áreas
das Ciências Biológicas.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar trabalho, estudos e orientação nas diversas áreas das ciências biológicas; Propor e orientar o uso de
meios de controle biológico visando a defesa e o equilíbrio do meio ambiente; Identificar, controlar e propor
alternativas as espécies mais adequadas a repovoamento e reflorestamento; Planejar, orientar e executar o
recolhimento de dados e amostras de material para estudo; Realizar perícias, vistorias e emitir laudos técnicos
para viabilizar o licenciamento ambiental; Responsabilizar-se por equipes auxiliares à execução das atividades
próprias do cargo; Executar tarefas afins inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão; Propor e
executar projetos ambientais e estratégicos para a gestão ambiental; Acompanhar e coordenar projetos e
atividades voltadas a preservação, conservação, controle e monitoramento ambiental desses ecossistemas;
Proporcionar e desenvolver atividades que envolvam a comunidade na educação ambiental; Aplicar os requisitos
da legislação ambiental vigente nos processos de licenciamento, fiscalização, controle ambiental, propondo
soluções e alternativas para a redução da degradação e impacto ambiental; Acompanhamento e coordenação de
atividades e ações voltadas a gestão ambiental, através de licenciamento ambiental, controle, fiscalização e uso e
ocupação do espaço; Propor e aplicar diretrizes para a conservação e preservação dos recursos hídricos como
medidas de prevenção da degradação ambiental e aplicação da legislação ambiental vigente e demais atribuições
estabelecidas pelo Conselho representativo de classe ou órgão profissional da categoria.
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CARGO:

BIOMÉDICO

FORMAÇÃO:

Graduação em Biomedicina

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades
complementares de diagnósticos; Analisar amostras de materiais biológicos,
DAS
bromatológicos e ambientais; Coletar e preparar amostras e materiais; Desenvolver
pesquisas técnico-científicas; Atuar em bancos de sangue e de células tronco
hematopoiéticas; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Realiza análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente;
identifica, classifica e estuda os microrganismos causadores de enfermidades e procura medicamentos e
vacinas para combatê-las; faz exames e interpreta os resultados de análises clínicas, para diagnosticar doenças,
e bromatológicas, para verificar contaminações em alimentos; atua, sob a supervisão médica, em
serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente habilitado; planeja e
executa pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na área de sua especialidade profissional;
utiliza recursos de Informática; e, executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional; atuar na identificação, elaboração e implantação de projetos e
programas que promovam o equilíbrio da saúde e bem estar da população em geral.
CARGO:

ENFERMEIRO

FORMAÇÃO:

Graduação em Enfermagem

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS

Prestar assistência nos trabalhos de enfermagem relativos à observação, ao
cuidado e à educação sanitária dos doentes, bem como a participação de programas
voltados para a saúde pública.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem; prestar serviços de enfermagem em hospitais,
unidades sanitárias e ambulatórios; prestar cuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados; ministrar
medicamentos prescritos, bem como cumprir outras determinações médicas; auxiliar nos serviços de atendimento
materno infantil; prover e controlar o estoque de medicamentos; participar de programas de atendimento a
comunidades atingidas por situações de emergência ou de calamidade pública; colher material para exames
laboratoriais; realizar e interpretar testes imunodiagnósticos e auxiliares de diagnósticos; executar outras tarefas
correlatas.

CARGO:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

FORMAÇÃO:

Graduação em Agronomia
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REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS

Executar serviços na área de engenharia agronômica.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Orientar pesquisas nos campos de fitotecnia, ecologia, climatologia agrícola, bem como no aperfeiçoamento e
preservação de espécies vegetais; desenvolver e orientar a aplicação de métodos alternativos de controle de ervas
invasoras, pragas e moléstias de cultivos; orientar a aplicação de medidas fitossanitárias; realizar pesquisas
relativas à tecnologia agrícola; executar avaliações e perícias agronômicas; orientar as atividades de adubagem,
irrigação, drenagem, transplante de árvores, construção de barragens para fins agrícolas, ajardinamento e
conservação de áreas verdes; expedir notificação e autos de infração referentes a irregularidades por infringências
a normas e posturas municipais relativas ao meio ambiente; elaborar laudos e pareceres técnicos para atendimento
a legislação ambiental e licenciamento ambiental; desenvolver as atividades acima em consonância com a
natureza e os objetivos da unidade de trabalho em que está lotado, respeitando os limites de sua profissão;
executar outras tarefas afins e demais atribuições estabelecidas pelo Conselho representativo de classe ou órgão
profissional a categoria.
CARGO:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

FORMAÇÃO:

Graduação em Engenharia Ambiental

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

Elaborar e supervisionar projetos referentes a área ambiental, planejando,
DAS administrando os ordenamentos ambientais e os monitoramentos e mitigação de
impactos ambientais e seus serviços afins e correlatos da área que abrange o
Município.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Elaborar métodos e técnicas de analises de riscos ambientais, auditorias, diagnósticos, controle de qualidade
e sistemas de monitoramento e vigilância ambiental, diagnósticos e investigações de passivos ambientais; estudar
os efeitos da poluição da água, atmosférica, do solo e ruído, sobre o meio ambiente realizado experiências
e analisando seus resultados para determinar técnicas de minimização e prevenção; vistoriar e emitir pareceres
e diagnóstico ambiental sobre empresas com potencial poluidor, para fins de licenciamento ambiental e
controle afim de garantir a preservação ambiental do município e segurança da população; vistoriar e controlar as
áreas de verdes e de preservação permanente e qualidade dos recursos hídricos do município; acompanhar as
obras de redes de saneamento ( tratamento de água e de efluentes e tratamento de águas residuárias e
abastecimentos) tratamento de esgoto; participar das atividades administrativas de controle e de apoio referentes
a sua área de atuação; participar de reuniões com municípios, estado e união e outras entidades públicas e/ou
privadas, realizando estudos emitindo pareceres ou fazendo exposição sobre situações ou problemas
identificados, opinando oferecendo sugestões revisando e discutindo trabalhos técnicos científicos, para fim
de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao município; elaborar e aperfeiçoar a
educação e sensibilização ambiental do munícipe; acompanhar e implementar o Deposito de Entulho; acompanhar
e operacionalizar as Obras do Aterro Sanitário, Aterro Controlado e gestão de resíduos sólidos do município;
incentivar a formação de consórcios regionais relacionados as questões ambientais; incentivar e implementar a
coleta seletiva em zona urbana e rural; desenvolver campanhas de conscientização em redes escolares
municipais, estaduais e particulares; fiscalização de tecnologia/produção limpa e remediação de áreas degradadas;
participar ativamente de Conselhos e Consórcios municipais e regionais; participar na regulamentação e
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normatização ambiental municipal; realizar Licenciamento Ambiental de obras municipais assinando a Anotação
de Responsabilidade Técnica; estar atentos a legislação, municipal, estadual e federal; representar o município
junto ao Ministério Público quando necessário; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da
Prefeitura 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 fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho
afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
CARGO:

ENGENHEIRO CIVIL

FORMAÇÃO:

Graduação em Engenharia Civil

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS

Executar serviço de projeto de obras e serviços técnicos.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Elaborar projetos e fiscalizações, estradas, pistas de rolamento e aeroportos; sistema de transportes de
abastecimento de águas e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes
de grandes estruturas; orientar e coordenar estudos, panos e pesquisas de interesse urbanístico local, garantindo
a continuidade do processo de planejamento; planejar, orientar e controlar a execução de programas, obras e
serviços propostos no Plano de Desenvolvimento Urbano; formular diretrizes de uso do solo e sistema viário;
analisar e emitir parecer sobre projetos de edificações, observado o Código de Obras do Município; desempenhar
atividades atinentes ao cargo e demais atribuições estabelecidas pelo Conselho representativo de classe ou órgão
profissional da categoria.
CARGO:

ENGENHEIRO DE PESCA

FORMAÇÃO:

Graduação em Engenharia de Pesca

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS

Planejar, coordenar, executar intervenção técnico-científica em aquicultura, pesca e
tecnologia do pescado, bem como em atividades na área de biotecnologia e demais
serviços voltados à aquicultura e pesca.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Coordenar, orientar, supervisionar as atividades inerentes à conservação e manutenção do aquário municipal;
estudar as condições físicas, químicas e biológicas do ambiente aquático, estabelecendo métodos de exploração
sem causar danos ecológicos; planejar e dirigir projetos ligados à atividade de piscicultura, coordenando a mãode-obra, definindo os equipamentos necessários e administrando os recursos financeiros; desenvolver estudos
sobre técnicas de captura, conservação, beneficiamento e industrialização do pescado; realizar investigações, por
meio de métodos estatísticos, para avaliar a qualidade e quantidade das espécies em uma determinada região;
estudar e implantar, na área da aquicultura, métodos de criação e reprodução de animais aquáticos em cativeiros,
definir as instalações para o seu cultivo; desenvolver estudos sobre o ambiente ecológico onde vive o pescado,
analisando e classificando as espécies da fauna aquática; investigar e experimentar processos de criação e
desenvolvimento do pescado; participar de programa de treinamento, quando convocado; participar de projetos,
cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão, relacionados à piscicultura;
elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; trabalhar segundo normas técnicas de
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segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área de
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; desenvolver outras atividades correlatas.
CARGO:

ENGENHEIRO ELÉTRICO

FORMAÇÃO:

Graduação em Engenharia Elétrica

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

Registro no respectivo Órgão de Classe

CARGA HORÁRIA:

40 horas semanais
Compreende em elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia eletrônica,
estudando características e especificações e preparando plantas, técnicas de
SINTESE
DAS
execução e recursos necessários, para possibilitar e orientar a construção,
ATRIBUIÇÕES:
montagem, funcionamento, manutenção e reparação de instalações, aparelhos e
equipamentos eletrônicos e assegurar os padrões técnicos exigidos.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Estudar a viabilidade técnica, elaborar, fiscalizar e coordenar a execução de projetos elétricos das construções,
ampliações e reformas em geral; fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos, em seus aspectos
técnicos, firmados pela instituição na área de energia elétrica, telefonia, informática e outras áreas; inspecionar a
execução dos serviços técnicos e das obras da instituição, apresentando relatório sobre a situação dos mesmos;
elaborar orçamento para execução de construção e reforma de instalações elétricas de alta e baixa tensão; estudar,
dimensionar e detalhar a maneira ideal de instalação de equipamentos e materiais eletroeletrônicos em geral; emitir
pareceres técnicos sobre projetos, obras e serviços no âmbito de sua área de atuação; elaborar pareceres,
informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, observações e sugerindo medidas para
implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades
de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando treinamento em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir com o desenvolvimento quantitativo dos recursos humanos em sua área de
atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e
particulares, procedendo a estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições
compatíveis com sua especialização profissional.
CARGO:

ENGENHEIRO FLORESTAL

FORMAÇÃO:

Graduação em Engenharia Florestal

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS Planejar, supervisionar e executar atividades técnicas relativas ao cultivo,
preservação, expansão e aproveitamento racional das reservas florestais.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Estudar e resolver problemas de plantio, transplante, corte e derrubada de árvores em logradouros públicos;
arborização urbana; organizar e controlar o reflorestamento dos parques; identificar terrenos adequados a
formação de áreas verdes; realizar inventário florestal; promover a melhoria de áreas verdes e recursos naturais
renováveis;
prestar
assessoramento
sobre
assuntos
de
sua
competência;
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; emitir
notificações e autos de infração por irregularidades em relação a atividades florestais em conformidade com
licenciamento ambiental segundo legislação ambiental vigente; desempenhar atividades de coordenação, análise
e elaboração de pareceres técnicos, projetos e execução de trabalhos referentes à flora. Fiscalizar atividades em
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áreas verdes, paisagismo, silvicultura e unidades de conservação; supervisão, coordenação e orientação técnica;
licenciamento ambiental; sensoriamento remoto e geoprocessamento, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento,
laudo e parecer técnico; fiscalização e serviço técnico; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão e demais atribuições estabelecidas pelo Conselho representativo de classe ou órgão
profissional da categoria.
CARGO:

ENGENHEIRO SANITÁRIO

FORMAÇÃO:

Graduação em Engenharia Sanitária

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS Realizar atividades estratégicas gerencias de nível superior na sua área de
habilitação profissional.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar atividades estratégicas gerencias de nível superior na sua área de habilitação profissional que envolvam:
o planejamento, organização, controle, coordenação, supervisão, execução e avaliação dos serviços na área de
engenharia sanitária; o assessoramento, fiscalização, vistorias, avaliações, perícias, análise de documentos,
realização de estudos técnicos, coleta de dados, pesquisas, pareceres, laudos e relatórios; planejamento,
coordenação, supervisão, implementação, assessoramento, execução e avaliação de ações, programas e políticas
públicas direta ou indiretamente relacionados a área de engenharia sanitária; executar outras atividades correlatas.

CARGO:

FARMACÊUTICO

FORMAÇÃO:

Graduação em Farmácia

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

Orientar os usuários da farmácia básica municipal, quanto à formulação dos
medicamentos; regular a necessidade de compra de medicamentos através de
DAS
controle de estoque; requisitar medicamentos para estoque realizando procedimento
para a compra; fiscalizar o funcionamento geral da farmácia atendendo o que
determina a legislação

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Orientar os usuários da farmácia básica municipal, quanto à formulação dos medicamentos; regular a necessidade
de compra de medicamentos através de controle de estoque; requisitar medicamentos para estoque realizando
procedimento para a compra; fiscalizar o funcionamento geral da farmácia tendendo o que determina a legislação;
analisar e auxiliar a projetar os estoques da farmácia de dispensação; aviar receitas de acordo com as prescrições
médicas; manter registro permanente de medicamentos inclusive controlados da farmácia e material para
procedimentos, assim como requisitar medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia com vista a
estabelecer estimativas de consumo de tais itens conforme a demanda; prestar informações à comunidade sobre
o uso adequado dos medicamentos prescritos; auxiliar a equipe no atendimento, se necessário; inspecionar o
recebimento dos medicamentos conforme pedido realizado pela farmácia municipal; acondicionar de forma
adequada os medicamentos, garantindo seu princípio ativo sem alterar a propriedade dos mesmos; atender ao
público, sempre que necessário, prestando informações; executar outras atividades afins.
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CARGO:

FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL

FORMAÇÃO:

Curso Superior de Medicina Veterinária, ou Engenharia Agronômica, ou Zootecnia
ou Engenharia Sanitária.

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

Fiscalização e inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal e
vegetal para o consumo humano, que tenham características tradicionais, culturais
DAS
ou regionais, produzidos em menor ou maior escala procedendo o
acompanhamento, avaliação, controle sanitário e fiscalização, desde a matéria
prima até a elaboração do produto final.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
São atribuições do Fiscal de Inspeção Sanitária Municipal a defesa sanitária animal: a inspeção industrial e
sanitária dos produtos de origem animal e vegetal para o consumo humano, que tenham características
tradicionais, culturais ou regionais, produzidos em menor ou maior escala procedendo o acompanhamento,
avaliação, controle sanitário e fiscalização, desde a matéria prima até a elaboração do produto final. Fiscalizar e
controlar todo material utilizado na manipulação, acondicionamento e embalagem dos produtos de origem animal;
fiscalizar e controlar os padrões higiênico-sanitários e tecnológicos de produtos de origem animal; emitir relatórios,
laudos, termos, pareceres, lavrar auto de infração, de apreensão e de interdição de estabelecimentos ou de
produtos, quando constatarem o descumprimento de obrigação legal relacionada com as atribuições a seu cargo,
realizar serviços internos e externos, inclusive informatizados, relacionados com o Serviço de Inspeção Municipal
– S.I.M. e com o Plano Diretor Rural.
CARGO:

FISIOTERAPEUTA

FORMAÇÃO:

Graduação em Fisioterapia

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS Prestar assistência profissional em nas atividades de Fisioterapia e em programas
e procedimentos na área de Saúde, Educação e Assistência Social.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar todas as tarefas e funções de Fisioterapeuta, supervisionar, organizar, planilhar e acompanhar todos os
trabalhos atinentes à área de educação, saúde, e assistência social, nos problemas e soluções relacionados com
a parte de fisioterapeuta da clientela atendida; realizar laudos, estudos, trabalhos de orientação e de prevenção,
bem como a elaboração de diagnósticos de pessoas necessitadas na área educacional, nos programas de saúde
e da assistência social e a realização de tarefas e demais atribuições atinentes à área de sua atuação e executar
outras tarefas correlatas.
CARGO:

FONOAUDIÓLOGO

FORMAÇÃO:

Graduação em Fonoaudiologia

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA

PARA

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais
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SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Desenvolver trabalhos de prevenção que se refere à área da comunicação escrita e
DAS oral,
voz
e
audição;
realizar
terapia fonoaudiológicas na área de comunicação oral e escrita, voz e audição; bem
como em aperfeiçoamento dos padrões de fala e voz.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; participar
de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar terapia
fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar o aperfeiçoamento dos
padrões da voz e fala; colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências; projetar, dirigir ou efetuar
pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas, autárquicas e mistas; dirigir serviços de
fonoaudiologia em estabelecimentos públicos, privados, autárquicos e mistos; supervisionar profissionais e alunos
em trabalhos teóricos e práticas de fonoaudiologia; assessorar órgãos e estabelecimentos públicos autárquicos,
privados ou mistos no campo de áudio fonologia; participar de Equipe de Orientação e Planejamento Escolar,
inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos, na área de comunicação oral e escrita, voz e
audição; realizar outras atividades afins e demais atribuições estabelecidas pelo Conselho representativo de classe
ou órgão profissional da categoria.
CARGO:

GEÓLOGO

FORMAÇÃO:

Graduação em Geologia

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Aplicar a legislação ambiental e os procedimentos legais e administrativos pertinentes; realizar levantamentos,
vistorias e avaliações ambientais; analisar caracterizações geológicas e mapas temáticos; inspecionar avaliar e
emitir relatórios sobre a contaminação do solo e de águas subterrâneas; analisar projetos de disposição de
resíduos sólidos urbanos no que se refere aos aspectos - geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos do meio físico;
analisar e interpretar relatórios com dados ambientais do solo e de águas subterrâneas; avaliar projetos de
recuperação em áreas contaminadas; desenvolver critérios para proteção da qualidade de solos e de águas
subterrâneas do município; realizar levantamentos geofísicos e geoquímicos; planejar amostragens de solos e
águas subterrâneas; avaliar programas de compensação e gestão ambiental, especialmente aqueles relacionados
com controle de erosão, recuperação de áreas degradadas, minimização das interferências nas águas
subterrâneas, monitoramento hidrogeológico; realizar vistorias em campo; elaborar pareceres técnicos e relatórios;
desenvolver outras atividades pertinentes e necessárias ao desempenho das funções do cargo.

CARGO:

MÉDICO CLÍNICO GERAL

FORMAÇÃO:

Graduação em Medicina

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS Prestar assistência médica e preventiva, diagnosticar e tratar doenças do corpo
humano.
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DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Coordenar e executar programas, projetos e serviços médicos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde,
em conformidade com o SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando à promoção da melhoria da
qualidade de vida da população; propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe
multiprofissional de saúde; efetuar exames médicos; emitir diagnósticos; prescrever medicamentos; realizar outras
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou
terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; planejar e executar atividades de cuidado paliativo;
realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes ao cargo, em conformidade com os ditames do
código de ética médica do Conselho Federal de Medicina.
CARGO:

MÉDICO GINECOLOGISTA

FORMAÇÃO:

Graduação em Medicina

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA Certificado de especialista ou residência médica em Ginecologia/obstetrícia e
registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais
DAS Prestar assistência médica e preventiva, diagnosticar e tratar doenças do corpo
humano, atender programas de saúde do município, específicos em pediatria.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Coordenar e executar programas, projetos e serviços médicos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde,
em conformidade com o SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando à promoção da melhoria da
qualidade de vida da população; propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe
multiprofissional de saúde; cuidar e prevenir todo tipo de doença do sistema reprodutor feminino e tratar todo tipo
de doença relacionada à vagina, útero e ovários; promover ou recuperar a saúde; realizar as atribuições de médico
e demais atividades inerentes ao cargo; realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes ao cargo,
em conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal de Medicina.
CARGO:

MÉDICO NEUROLOGISTA

FORMAÇÃO:

Graduação em Medicina

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA Certificado de especialista ou residência médica em Neurologia e registro no
respectivo Órgão de Classe.

CARGA HORÁRIA:

40 horas semanais
Prestar assistência médica e preventiva, diagnosticar e tratar doenças e lesões
SINTESE
DAS
orgânicas do sistema nervoso central e periférico, atender programas de saúde do
ATRIBUIÇÕES:
município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Coordenar e executar programas, projetos e serviços médicos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde,
em conformidade com o SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando à promoção da melhoria da
qualidade de vida da população; propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe
multiprofissional de saúde; diagnosticar e tratar doenças e lesões orgânicas do sistema nervoso central e periférico,
realizando exames clínico e subsidiário, visando a saúde e bem-estar do paciente; realizar as atribuições de médico
e demais atividades inerentes ao cargo, em conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho
Federal de Medicina.
CARGO:

MÉDICO ORTOPEDISTA

FORMAÇÃO:

Graduação em Medicina
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REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA Certificado de especialista ou residência médica em Ortopedia e registro no
respectivo Órgão de Classe.

CARGA HORÁRIA:

40 horas semanais
Prestar assistência médica e preventiva, diagnosticar e tratar de afecções agudas,
SINTESE
DAS
crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, atender programas de saúde do
ATRIBUIÇÕES:
município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Coordenar e executar programas, projetos e serviços médicos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde,
em conformidade com o SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando à promoção da melhoria da
qualidade de vida da população; propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe
multiprofissional de saúde; diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e
anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente;
realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes ao cargo, em conformidade com os ditames do
código de ética médica do Conselho Federal de Medicina.
CARGO:

MÉDICO PEDIATRA

FORMAÇÃO:

Graduação em Medicina

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA Certificado de especialista ou residência médica em Pediatria e registro no
respectivo Órgão de Classe.
40 horas semanais
DAS Prestar assistência médica e preventiva, às crianças até a adolescência, atender
programas de saúde do município.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Coordenar e executar programas, projetos e serviços médicos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde,
em conformidade com o SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando à promoção da melhoria da
qualidade de vida da população; propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe
multiprofissional de saúde; prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as
e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde; planejar e
executar atividades de cuidado paliativo; realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes ao cargo,
em conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal de Medicina.

CARGO:

MÉDICO PSIQUIATRA

FORMAÇÃO:

Graduação em Medicina

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA Certificado de especialista ou residência médica em Psiquiatria e registro no
respectivo Órgão de Classe.

CARGA HORÁRIA:

40 horas semanais
Prestar assistência médica e preventiva, diagnosticar e tratar as afecções
SINTESE
DAS
psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou de grupo, atender
ATRIBUIÇÕES:
programas de saúde do município.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Coordenar e executar programas, projetos e serviços médicos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde,
em conformidade com o SUS e Conselhos Profissionais de Medicina, visando à promoção da melhoria da
qualidade de vida da população; propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe
multiprofissional de saúde; diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas, empregando técnicas especiais,
individuais ou de grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente; realizar as atribuições de médico e demais

41

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
COMISSÃO ESPECIAL DO 7º CONCURSO PÚBLICO

atividades inerentes ao cargo, em conformidade com os ditames do código de ética médica do Conselho Federal
de Medicina.
CARGO:

MÉDICO VETERINÁRIO

FORMAÇÃO:

Graduação em Medicina Veterinária

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS Prestar assistência veterinária e zootécnica aos criadores do Município, e atuar se
necessário no cumprimento de convênios firmados com o estado e União;

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Prestar assistência técnica aos criadores municipais, no sentido de assegurar-lhes, em função de planejamentos
simples e racionais uma exploração zootécnica econômica; estimular o desenvolvimento de criações já existentes
no Município, bem como a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir criadores sobre
problemas da técnica pastoril, especialmente o da seleção, alimentação e de defesa sanitária; prestar orientação
tecnológica no sentido do aproveitamento industrial dos excedentes da produção; realizar exames, diagnósticos e
aplicação de terapeuta médica e cirúrgica veterinária; atestar o estado da sanidade de produtos de origem animal,
fazer vacinação antirrábica em animais e orientar profilaxia da raiva; executar outras tarefas correlatas.
CARGO:

NUTRICIONISTA

FORMAÇÃO:

Graduação em Nutrição

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS Planejar e executar serviços ou programas de nutrição e de alimentos em
estabelecimentos do Município.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Planejar serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde pública, educação e de outros
similares; organizar cardápios e elaborar dietas; controlar e estocagem, conservação e distribuição dos alimentos
a fim de contribuir para a melhoria proteica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares; planejar e
ministrar cursos de educação alimentar; prestar orientação dietética por ocasião da alta hospitalar, responsabilizarse por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive
as editadas no respectivo regulamento da profissão e demais atribuições estabelecidas pelo Conselho
representativo de classe ou órgão profissional da categoria.
CARGO:

ODONTÓLOGO

FORMAÇÃO:

Graduação em Odontologia

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

DAS

Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de
agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da
saúde) individual e coletiva.
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DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a
indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo na UBS/ESF e, quando indicado ou necessário, no domicílio
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da
equipe, com resolubilidade e em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como outras
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão; realizar
diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde
bucal no território; realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da Atenção básica em saúde bucal, incluindo
atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases clínicas
de moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível);
coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;
acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando
aproximar saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar; realizar supervisão do técnico em saúde bucal
(TSB) e/ou auxiliar em saúde bucal (ASB); realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as
pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; e exercer outras
atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação.
CARGO:

PEDAGOGO

FORMAÇÃO:

Graduação em Pedagogia

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

Registro no respectivo Órgão de Classe

CARGA HORÁRIA:

40 horas semanais
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais; estabelecer normas e
diretrizes gerais e específicas; promover debates socioeducativos com os grupos de
SINTESE
DAS famílias e adolescentes na situação de cumprimento de medidas sócio educativa;
ATRIBUIÇÕES:
integrar indivíduos e suas famílias na proposta de trabalho do CRAS/CREAS;
executa atividades lúdicas, visando fazer que o assistido pelo CAPS possa entrar
num contexto de interação social.
DESCRIÇÃO DAS 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 assistidos pelo município através dos diversos
serviços sociais, desenvolvendo atividades pedagógicas para a sua inserção e permanência no sistema
educacional; contribuir técnica e pedagogicamente nas reuniões; incentivar a criatividade, o espírito de autocrítica
das famílias, assistidos e profissionais envolvidos nos serviços; 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 NOBSUAS; executa atividades lúdicas, visando fazer que o assistido pelo CAPS possa entrar num contexto de interação
social, fazendo com que estes percebam que são capazes de conviver com a sociedade, realizando assim, a sua
independência; 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, 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 vinculadas a
brinquedoteca; executar outras atividades correlatas.
CARGO:

PSICÓLOGO

FORMAÇÃO:

Graduação em Psicologia
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REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA

Registro no respectivo Órgão de Classe
40 horas semanais

Proceder estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano,
elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes para a determinação de
DAS características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras e outros métodos de
verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo
profissional
e
o
diagnóstico
e
terapia clínicos.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Proceder a formulação de hipóteses e à sua comprovação experimental, observando a realidade e efetivando
experiências de laboratório e de outra natureza, para obter elementos relevantes ao estudo dos processos de
crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do comportamento humano e animal;
analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra espécie que atuam sobre o indivíduo,
entrevistando o paciente, consultando testes, elaborando psicodiagnósticos e outros métodos de verificação, para
orientar-se no diagnóstico e tratamento psicológico de certos distúrbios emocionais e de personalidade; promover
a correção de distúrbios psíquicos, estudando características individuais e aplicando técnicas adequadas, para
restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano; elaborar e aplicar testes, utilizando
seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível de inteligência, faculdades,
aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, possíveis desajustamentos ao meio social ou
de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomendar a terapia adequada; participar na elaboração
de análises ocupacionais, observando as condições de trabalho e as funções e tarefas típicas de cada ocupação,
para identificar as aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compatíveis com as exigências da ocupação
e estabelecer um processo de seleção e orientação no campo profissional; efetuar o recrutamento, seleção,
treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal e a orientação profissional; promovendo
entrevistas e elaborando e aplicando testes, provas e outras verificações, a fim de fornecer dados a serem
utilizados nos serviços de emprego, administração de pessoal e orientação individual; atuar no campo educacional,
estudando a importância motivação no ensino, novos métodos de ensino e treinamento, afim de contribuir para o
estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensinos adequados e determinação de características
especiais necessários ao professor; reunir informações a respeito de pacientes, transcrevendo os dados
psicopatológicos obtidos em testes e exames, para fornecer a médicos analistas e psiquiatras subsídios
indispensáveis aos diagnósticos e tratamento das respectivas enfermidades; diagnosticar a existência de possíveis
problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios
psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma
de resolver as dificuldades momentâneas; pode também atuar na área de propaganda, visando detectar
motivações e descobrir a melhor maneira de atendê-las; executar outras tarefas correlatas.

CARGO:

TÉCNICO EM RADIOLOGIA
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FORMAÇÃO:
REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Ensino Médio
PARA

Curso Técnico em Radiologia e Registro no Conselho Regional de Radiologia
40 horas semanais

DAS Executar exames radiográficos que não necessitem de contrastes iodados ou outros
produtos farmacológicos para sua realização.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Executar exames radiográficos que não necessitem de contrastes iodados ou outros produtos farmacológicos para
sua realização; executar exames radiográficos contrastados; zelar pela manutenção dos equipamentos e líquidos
de revelação; revelar radiografias efetuadas; controlar e utilizar os equipamentos de proteção radiológica.

CARGO:
FORMAÇÃO:

REQUISITOS
INVESTIDURA:

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

BRAILISTA
Ensino Superior em Licenciatura Plena.
Especialização na área de deficiência visual com carga horária de 80 horas por
Instituição de Ensino em funcionamento regular ou Curso de formação continuada
promovido por instituições de ensino superior credenciadas pelo Órgão competente
PARA
do respectivo sistema de Ensino, ou por instituições credenciadas por Secretarias
de Educação, admitindo-se para este fim, a atuação de instituições representativas
da sociedade civil, cujos certificados demandam convalidação por parte do
estabelecimento credenciado pelas Secretarias de Educação.
100 horas mensais
Transcrição de material didático do sistema convencional (tinta) para o sistema
DAS braile e vice-versa. Atuar na adaptação e produção de material didático para os
alunos com deficiência visual. Atual como ledor e transcritos na aplicação das
avaliações e trabalhos internos da escola quando necessário.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES

Reproduzir em caracteres do alfabeto Braille, do conteúdo de um texto ou outros materiais impressos no sistema
comum de escrita, de acordo com a demanda das disciplinas; auxiliar na organização e na transcrição de materiais
didático -pedagógicos e outros utilizados no processo de ensino aprendizagem necessários para o sistema Braille
e vice-versa; auxiliar nas aulas com estudantes cego ou com baixa visão; realizar a tradução e transcrição das
atividades propostas pelos professores por meio da linguagem Braille em conjunto com o professor do atendimento
educacional especializados; utilizar a impressora em Braille, assim como utilizar o programa de computador de
transcrição de textos em Braille quando houver recursos disponíveis nas salas de recursos multifuncionais;
confeccionar e organizar materiais, adaptando-os mediante a orientação dos professores e necessidades
apresentadas pelos alunos cegos e com baixa visão; executar demais atividades inerentes ao ensino e
aprendizagem.

CARGO:
FORMAÇÃO:

COORDENADOR PEDAGÓGICO
Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura em Qualquer área com PósGraduação em Coordenação Pedagógica.
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REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

100 horas mensais
DAS

Suporte pedagógico direto à docência na educação infantil, séries iniciais e finais do
ensino fundamental em todas as modalidades e etapas, além de atividades
correlatas.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Realizar estudos e levantamentos que auxiliem nas tomadas de decisão; elaborar relatórios circunstanciados sobre
atividades sob sua responsabilidade; participar do planejamento escolar, em especial: cooperar no processo de
identificação das características básicas da comunidade, da clientela escolar e da integração escola-famíliacomunidade; elaborar a programação das atividades de sua área de atuação, mantendo-a articulada com as
demais programações de Apoio Educacional; colaborar nas decisões referentes ao agrupamento de alunos;
desenvolver em cooperação com os professores, a família e a comunidade o processo de orientação dos alunos,
no que diz respeito à formação de hábitos e habilidades de estudos, responsabilidade individual de suas opções
no relacionamento interpessoal; participar da programação curricular nos aspectos relativos à orientação
educacional; assessorar o trabalho docente, em especial informar os professores e acompanhar o seu
desempenho, quanto a peculiaridades do comportamento do aluno e do processo ensino-aprendizagem, bem
como acompanhar o processo de avaliação; sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos nos aspectos
sociais, econômicos, familiares, de saúde, de ajustamento e rendimento escolar, em especial promover a coleta e
o intercâmbio de informações necessárias ao conhecimento do educando, bem como encaminhar o educando à
assistência especial, quando for necessário; acompanhar e avaliar a execução da programação de coordenação
pedagógica e apresentar relatório anual das atividades; participar, quando integrante do Conselho de Escola, das
deliberações que afetam o processo educacional; participar do horário de trabalho pedagógico coletivo; executar
atividades correlatas.

CARGO:

INSTRUTOR DE LIBRAS
Ensino Médio e Curso em Libras, carga horária mínima de 120h, expedido por
instituição de Ensino reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC, Secretaria
ou Conselhos Estaduais de Educação.

FORMAÇÃO:
REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA O cargo deve ser ocupado, prioritariamente, por pessoa surda com fluência em
Libras.

CARGA HORÁRIA:
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

100 horas mensais
DAS

Atender os estudantes com surdez no Atendimento Educacional Especializado-AEE;
realizar cursos de formação em Libras para a comunidade escolar; executar outras
atividades correlatas.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES

Atender os estudantes com surdez no Atendimento Educacional Especializado-AEE; realizar cursos de formação
em Libras para a comunidade escolar; apoiar o trabalho do professor na transmissão da Língua Brasileira de Sinais;
executar outras atividades correlatas; ministrar aulas práticas de Língua Brasileira de Sinais; realizar o atendimento
em Libras, no contraturno em que o estudante com surdez está matriculado na sala regular; orientar a aplicação
de metodologia no ensino de Língua Brasileira de Sinais; participar na escolha do livro didático; participar de
estudos e pesquisas da sua área de atuação; participar de cursos específicos na área e de informática com
tecnologia assistiva; participar das atividades, dos projetos e dos eventos do município; executar outras atividades
correlatas.
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CARGO:
FORMAÇÃO:

INTERPRETE
Ensino Superior em Licenciatura Plena.
Certificação do Exame Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação de
Libras (Língua Portuguesa PROLIBRAS/MEC), obtida em curso que se enquadre
em uma das condições abaixo especificadas:
I - curso de educação profissional ou superior com habilitação em Tradução e
Interpretação em Libras reconhecido pelo Sistema que os credenciou;
REQUISITOS
PARA
II - curso de formação continuada promovido por instituições de ensino superior
INVESTIDURA:
credenciadas pelo Órgão competente do respectivo sistema de Ensino, ou por
instituições credenciadas por Secretarias de Educação, admitindo-se para este fim,
a atuação de instituições representativas da sociedade civil, cujos certificados
demandam convalidação por parte de estabelecimento de credenciado pelas
secretarias de educação.
CARGA HORÁRIA:
100 horas mensais
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

DAS Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, por meio da Libras
para a língua oral e vice-versa.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES

Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa;
interpretar, em Língua Brasileira de Sinais-Língua Portuguesa as atividades didático-pedagógicas e culturais
desenvolvidas nas instituições de ensino, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; participar da
avaliação institucional do sistema educacional do Município; interpretar, em Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS os
eventos realizados pelo Município.

CARGO:
FORMAÇÃO:
REQUISITOS
INVESTIDURA:

PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Ensino Superior em Licenciatura Plena.
Pós-Graduação em Educação Especial ou Especialização na área da deficiência,
PARA
expedidos por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da
Educação/ MEC.

CARGA HORÁRIA:

100 horas mensais
Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de
SINTESE
DAS
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades especificas dos
ATRIBUIÇÕES:
estudantes público-alvo da Educação Especial.
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias
considerando as necessidades especificas dos estudantes público-alvo da Educação Especial; elaborar e executar
plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade; organizar o tipo e o número de atendimento aos estudantes na Sala de Recursos
Multifuncionais; acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na
sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; estabelecer parcerias com as
áreas intersetoriais na elaboração de estratégia e na disponibilização de recursos de acessibilidade; orientar
professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelos estudantes; ensinar e
usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo autonomia e
participação; estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos
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serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos
estudantes nas atividades escolares.

CARGO:

PROFESSOR DE ARTES

FORMAÇÃO:

Licenciatura Plena em Educação Artística, ou Licenciatura Plena em Artes Visuais
ou Licenciatura Plena em Artes Cênicas ou Teatro ou Licenciatura Plena em Música
ou Licenciatura Plena em Dança ou Licenciatura Plena em Artes Plásticas.

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA
SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

100 horas mensais
DAS Planejar, organizar e ministrar aulas de artes plásticas, tais como: gravura, desenho
e pintura; organizar exposições e trabalhos diversos no campo de sua atuação.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Planejar, organizar e ministrar aulas de artes plásticas, tais como: gravura, desenho e pintura; organizar exposições
e trabalhos diversos no campo de sua atuação; atendendo às atribuições específicas da legislação vigente;
preparar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos; participar na elaboração do projeto pedagógico;
constatar dificuldade e necessidades do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de
atendimento; cooperar com a direção da escola e coordenação pedagógica; planejar o curso de acordo
com as diretrizes educacionais; atuar em reuniões administrativas e pedagógicas; organizar eventos e
atividades sociais, culturais e pedagógicas; atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e
responsabilizar-se pelo desenvolvimento e eficácia do trabalho pedagógico nas disciplinas específicas da
Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial.

CARGO:

PROFESSOR ENS. RELIGIOSO

FORMAÇÃO:

Licenciatura Plena em Ciências da Religião

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA
100 horas mensais
Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e
responsabilizar-se pelo desenvolvimento e eficácia do trabalho pedagógico nas
DAS
disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos e
da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação
vigente, programas e atividades em sua área específica de conhecimento ou afim.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e responsabilizar-se pelo desenvolvimento e
eficácia do trabalho pedagógico nas disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos
e da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação vigente, programas e atividades em
sua área específica de conhecimento ou afim; preparar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos;
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participar na elaboração do projeto pedagógico; constatar dificuldade e necessidades do aluno e propor o seu
encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a direção da escola e coordenação
pedagógica; planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuar em reuniões administrativas e
pedagógicas; organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.
CARGO:

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA

FORMAÇÃO:

Licenciatura Plena em Letras

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

Habilitação em Língua Estrangeira
100 horas mensais

Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e
responsabilizar-se pelo desenvolvimento e eficácia do trabalho pedagógico nas
DAS
disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos e
da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação
vigente, programas e atividades em sua área específica de conhecimento ou afim.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e responsabilizar-se pelo desenvolvimento e
eficácia do trabalho pedagógico nas disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos
e da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação vigente, programas e atividades em
sua área específica de conhecimento ou afim; preparar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos;
participar na elaboração do projeto pedagógico; constatar dificuldade e necessidades do aluno e propor o seu
encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a direção da escola e coordenação
pedagógica; planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais. Atuar em reuniões administrativas e
pedagógicas; organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.
CARGO:

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA EDUCAÇÃO FÍSICA

FORMAÇÃO:

Licenciatura Plena em Educação Física

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA
100 horas mensais
Planejar e coordenar a prática de exercícios físicos, e de modalidades esportivas,
DAS selecionando o material didático a ser utilizado, orientando a execução dos
mesmos, procedendo às avaliações contínuas de aprendizagem, para atender as
necessidades dos alunos.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Ministrar aulas visando o desenvolvimento físico saudável do aluno; realizar atividades de recreação e
acompanhar as crianças nas atividades livres, despertando a criatividade, estimulando a autonomia e zelando
pela sua integridade física, atendendo às atribuições específicas da legislação vigente; preparar aulas; efetuar
registros burocráticos e pedagógicos; participar na elaboração do projeto pedagógico; constatar dificuldade e
necessidades do aluno e propor o seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a
direção da escola e coordenação pedagógica; planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais;
atuar em reuniões administrativas e pedagógicas; organizar eventos e atividades sociais, culturais e
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pedagógicas; reger classes de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Educação de Jovens e Adultos e Educação
Especial.
CARGO:

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - FÍSICAS E BIOLÓGICAS

FORMAÇÃO:

Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas ou Ciências Naturais ou
Ciências Biológicas ou Ciências do 1º Grau (Ensino Fundamental)

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

100 horas mensais
Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e
responsabilizar-se pelo desenvolvimento e eficácia do trabalho pedagógico nas
DAS
disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos e
da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação
vigente, programas e atividades em sua área específica de conhecimento ou afim.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e responsabilizar-se pelo desenvolvimento e
eficácia do trabalho pedagógico nas disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos
e da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação vigente, programas e atividades em
sua área específica de conhecimento ou afim; preparar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos;
participar na elaboração do projeto pedagógico; constatar dificuldade e necessidades do aluno e propor o seu
encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a direção da escola e coordenação
pedagógica; planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais; atuar em reuniões administrativas e
pedagógicas; organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.
CARGO:

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - GEOGRAFIA

FORMAÇÃO:

Licenciatura Plena em Geografia

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA
100 horas mensais
Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e
responsabilizar-se pelo desenvolvimento e eficácia do trabalho pedagógico nas
DAS
disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos e
da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação
vigente, programas e atividades em sua área específica de conhecimento ou afim.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e responsabilizar-se pelo desenvolvimento e
eficácia do trabalho pedagógico nas disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos
e da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação vigente, programas e atividades em
sua área específica de conhecimento ou afim; preparar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos;
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participar na elaboração do projeto pedagógico; constatar dificuldade e necessidades do aluno e propor o seu
encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a direção da escola e coordenação
pedagógica; planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais; atuar em reuniões administrativas e
pedagógicas; organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.
CARGO:

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA

FORMAÇÃO:

Licenciatura Plena em História

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

100 horas mensais
Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e
responsabilizar-se pelo desenvolvimento e eficácia do trabalho pedagógico nas
DAS
disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos e
da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação
vigente, programas e atividades em sua área específica de conhecimento ou afim.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e responsabilizar-se pelo desenvolvimento e
eficácia do trabalho pedagógico nas disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos
e da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação vigente, programas e atividades em
sua área específica de conhecimento ou afim; preparar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos;
participar na elaboração do projeto pedagógico; constatar dificuldade e necessidades do aluno e propor o seu
encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a direção da escola e coordenação
pedagógica; planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais; atuar em reuniões administrativas e
pedagógicas; organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.
CARGO:

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - MATEMÁTICA

FORMAÇÃO:

Licenciatura Plena em Matemática

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA
100 horas mensais
Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e
responsabilizar-se pelo desenvolvimento e eficácia do trabalho pedagógico nas
DAS
disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos e
da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação
vigente, programas e atividades em sua área específica de conhecimento ou afim.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e responsabilizar-se pelo desenvolvimento e
eficácia do trabalho pedagógico nas disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos
e da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação vigente, programas e atividades em
sua área específica de conhecimento ou afim; preparar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos;
participar na elaboração do projeto pedagógico; constatar dificuldade e necessidades do aluno e propor o seu
encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a direção da escola e coordenação
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pedagógica; planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais; atuar em reuniões administrativas e
pedagógicas; organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.
CARGO:

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - PEDAGOGIA

FORMAÇÃO:

Licenciatura Plena em Pedagogia

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

100 horas mensais
Atuar nas unidades de ensino diretamente no processo educativo, no exercício da
docência e responsabilizar-se pelo desenvolvimento e eficácia do trabalho
DAS
pedagógico na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e
séries iniciais da Educação de Jovens e Adultos, atendendo às atribuições
específicas da legislação vigente.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Atuar nas unidades de ensino do município, ministrando aulas na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e séries iniciais da Educação de Jovens e Adultos, atendendo às atribuições específicas da
legislação vigente; preparar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos; participar na elaboração do
projeto pedagógico; constatar dificuldade e necessidades do aluno e propor o seu encaminhamento a setores
específicos de atendimento; cooperar com a direção da escola e coordenação pedagógica; planejar o
curso de acordo com as diretrizes educacionais; atuar em reuniões administrativas e pedagógicas; organizar
eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas; reger classes de Ensino Fundamental, Ensino Infantil e
Educação Especial; exercer auxílio pedagógico na Regência de Classe.
CARGO:

PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - PORTUGUÊS

FORMAÇÃO:

Licenciatura Plena em Letras

REQUISITOS
INVESTIDURA:
CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

PARA
100 horas mensais
Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e
responsabilizar-se pelo desenvolvimento e eficácia do trabalho pedagógico nas
DAS
disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos e
da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação
vigente, programas e atividades em sua área específica de conhecimento ou afim.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Atuar diretamente no processo educativo, no exercício da docência e responsabilizar-se pelo desenvolvimento e
eficácia do trabalho pedagógico nas disciplinas específicas da Educação Básica, da Educação de Jovens e Adultos
e da Educação Especial, atendendo às atribuições específicas da legislação vigente, programas e atividades em
sua área específica de conhecimento ou afim; preparar aulas; efetuar registros burocráticos e pedagógicos;
participar na elaboração do projeto pedagógico; constatar dificuldade e necessidades do aluno e propor o seu
encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a direção da escola e coordenação
pedagógica; planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais; atuar em reuniões administrativas e
pedagógicas; organizar eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas.
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CARGO:

PSICOPEDAGOGO

FORMAÇÃO:

Graduação em Psicologia ou Licenciatura Plena em Pedagogia com Habilitação
em Psicopedagogia

REQUISITOS
INVESTIDURA:

PARA

CARGA HORÁRIA:

SINTESE
ATRIBUIÇÕES:

180 horas mensais
Diagnosticar dificuldades e problemas de aprendizagem junto ao processo ensinoaprendizagem do aluno, procurando sana-las através de uma proposta educativa
DAS participativa e adequada a cada caso e dificuldade apresentada no decorrer do
processo educativo, procurando o envolvimento da equipe diretivo-pedagógica,
dos professores e da família, encaminhando quando necessário o aluno a
especialistas.

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Elaborar o plano de ação de atendimento psicopedagógico em consonância com a proposta político-pedagógica
da escola; colaborar na fase de elaboração do currículo escolar com informações sobre suas implicações no
processo ensino-aprendizagem, a fim de contribuir para com o planejamento eficaz do sistema de ensino;
organizar uma proposta de trabalho que atenda aos alunos com problemas e dificuldades de aprendizagem
organizando os fichários de atendimento psicopedagógico, reunindo informações escolares, familiares e outros
que venham a interferir no processo ensino aprendizagem, facilitando assim a identificação de problemas, causas,
aptidões, interesses, comportamentos e respectivas necessidades entre outros; elaborar planos e projetos de
estudo, orientando os professores sobre o processo educativo;
promover a integração escola-famíliacomunidade, organizando reuniões com a equipe diretivo-pedagógica, pais, professores e alunos para possibilitar
a utilização de todos os meios capazes de realizar uma educação integral dos educandos; participar do processo
de avaliação, recuperação e conselho de classe, examinando causas de eventuais fracassos, para discussão e
análise junto ao corpo docente na busca de utilização de métodos mais adequados e efetivos junto aos alunos,
como também, busca da diminuição dos índices de reprovação e evasão escolar; encaminhar a outros
especialistas alunos que apresentam necessidades especiais que não as pertinentes a sua área de atuação;
realizar estudos e pesquisa, valendo-se de documentos científicos e outros fontes de informação para ampliar e
atualizar o próprio campo de conhecimento; elaborar e encaminhar periodicamente relatórios de alunos atendidos
e em atendimento psicopedagógico para as Escolas e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
participar de reuniões com a equipe da SEMED, com as direções, supervisão e docentes para tratar destes
assunto e demais necessidades do âmbito educacional; executar outras tarefas correlatas.
1.3.

DO OBJETIVO
1.3.1.

Realização de concurso público para provimento de cargos efetivos, dos Grupos Ocupacionais,
constantes na Lei Municipal nº 3.173/1998, com aplicação de Prova Objetiva, Prova Discursiva,
Prova de Títulos e Prova Prática.

1.4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1.4.1.

a)
b)
c)
d)

A instituição escolhida deverá responsabilizar-se pelo planejamento e execução do concurso
público, em todas as suas etapas, prestando os serviços descritos abaixo:
Elaborar e divulgar os editais, assim como suas alterações, se necessárias;
Realizar inscrição dos candidatos;
Prestar informações e orientações aos candidatos;
Selecionar, convocar e constituir banca examinadora e pessoal de apoio;
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e) Selecionar, convocar e constituir banca revisora das provas; recrutar pessoal para aplicação das provas, apoio
médico e serviço de segurança nos locais de exame;
f) Selecionar os locais de realização das provas;
g) Elaborar, aplicar e corrigir as provas;
h) Convocar os candidatos para a realização das provas;
i) Dar vista de provas aos candidatos;
j) Receber e julgar os recursos interpostos contra correção de prova;
k) Responder às ações judiciais sobre fatos relacionados à realização do concurso público;
l) Prestar informações, assessoria técnica e jurídica caso a ação judicial relacionada com a realização do
concurso público for contra o Município de Óbidos/Pará;
m) Dar ciência à Comissão Especial de Concurso Público quando solicitado parecer técnico sobre os recursos
interpostos por candidatos;
n) Prestar as informações solicitadas pela Comissão Especial de Concurso Público, ou Município de Óbidos por
meio de seu representante legal;
o) Manter posto de atendimento no município de Óbidos para equipe de coordenação do processo, enquanto
durarem todas as etapas do concurso público;
p) Encaminhar à Comissão Especial de Concurso Público as etapas do concurso público, em formato EXCEL,
XML e PDF, à medida que forem sendo concluídas, observando as disposições contidas na Resolução
28/2018/TCMPA do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e possíveis alterações.
q) Encaminhar à Comissão Especial de Concurso Público resultado final com a lista dos candidatos aprovados,
em formato EXCEL, XML e PDF, à medida que forem sendo concluídas, observando as disposições contidas
na Resolução 28/2018/TCMPA do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e possíveis
alterações, divulgando em seu próprio site, e para publicação no site oficial do Município.
r) Responder outras ações pertinentes ao certame, quando deliberadas pela Comissão Especial do Concurso
Público.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. CONSIDERANDO a expiração do prazo de validade do último concurso (2012) realizado pelo MUNICIPIO DE
ÓBIDOS/PARÁ em 2014, para provimento de cargos efetivos do quadro geral da administração pública municipal, a
existência de cargos vagos, somando-se o fato de que alguns servidores do Quadro de Pessoal da Administração
Municipal solicitaram exoneração por motivo de aposentadoria, e tendo em vista a determinação legal prevista no inciso
II do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua
validade, faz-se necessária a realização de concurso público para futuro provimento dos cargos vagos e que vierem a
vagar.
2.2. CONSIDERANDO que atualmente por necessidade de atender aos anseios da sociedade em geral, temos um
grande quantitativo de profissionais das diversas áreas exercendo a função por meio de Contrato por prazo
determinado, sendo muitas destas vagas de natureza permanente.
2.3. Ainda nesta toada, considerando as obrigações firmadas no TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC,
objeto do Processo nº 0011067-94.2017.8.14.0035 (Ação Civil Pública).
2.4. Diante dessa conjuntura e constatada a necessidade de realização de concurso público para o preenchimento de
vagas de natureza efetiva, foi aberto o Processo nº 555/2022.
2.5. Quanto à contratação da empresa, as atividades de planejamento, coordenação, supervisão, realização de
concurso público, elaboração de questões, fiscalização e avaliação de provas, julgamento de recursos e divulgação de
resultado, não são inerentes às atribuições dos cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal, sendo possível a execução
indireta dessas atividades através da contratação de entidade promotora especializada na realização de concursos
públicos.
2.6. JUSTIFICATIVA QUANTO A MODALIDADE E FORMA DE CONTRATAÇÃO
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2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

Em regra, todos os Contratos firmados pela Administração Pública são precedidos de
processo licitatório, conforme preceitua o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal. Por
outro lado, a Lei nº 8.666/1993 prevê situações em que a licitação é inviável ou dispensável
para o atendimento do interesse público, consoante ressalva do próprio texto constitucional.
Nos serviços que se pretende contratar, há viabilidade de competição, não se aplicando ao
caso, por conseguinte, o comando legal que prevê a inexigibilidade de licitação (art. 25 da
Lei nº 8.666/1993), em razão da existência de diversas empresas promotoras de concurso
público no país.
Todavia, inobstante viável a disputa, por existirem várias entidades que atendem aos
requisitos previstos no art. 24, inciso XIII, da Lei Geral de Licitações, fundamento pelo qual
se pretende formalizar a contratação, os órgãos públicos têm entendido que a licitação para
tal objeto é inconveniente aos ditames norteadores da atuação administrativa.
O TC. Tribunal de Contas da União por meio da Sumula 287 e outras decisões dispõe ser
licita a contratação de serviço de promoção de concurso público por dispensa de licitação,
verbis:
“SÚMULA Nº 287
"É lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por meio
de dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993,
desde que sejam observados todos os requisitos previstos no referido
dispositivo e demonstrado o nexo efetivo desse objeto com a natureza da
instituição a ser Contratada, além de comprovada a compatibilidade com os
preços de mercado." (DOU nº 224, de 19/11/2014, p. 127) Fundamento
Legal:
Lei 8.666/1993, art. 24, inciso XIII
Precedentes:
- Acórdão 569/2005 - Plenário
- Acórdão 950/2010 - Plenário
- Acórdão 1111/2010 - Plenário
- Acórdão 3019/2012 - Plenário
- Acórdão 2139/2014 - Plenário
- Acórdão 1339/2010 - 1ª Câmara
- Acórdão 2109/2008 - 2ª Câmara
- Acórdão 2360/2008 - 2ª Câmara Dados de aprovação:
- Acórdão nº 3094/2014 - TCU - Plenário, de 12 de novembro de 2014.”

“9. Acórdão:
[...]
9.2. esclarecer ao consulente que é possível a realização de concurso para
provimento de cargos ou empregos públicos, por meio da contratação direta
de entidade detentora de notória especialização e inquestionáveis
capacidade e experiência na matéria, com fundamento no art. 24, inciso XIII,
da Lei n.º 8.666, de 1993, sem prejuízo da observância dos demais requisitos
estabelecidos na Lei para a contratação direta, como a elaboração de projeto
básico e de orçamento detalhado (art. 7º), além da razão de escolha da
instituição executante e a justificativa do preço contratado (art. 26); (Acórdão
1111/2010, Processo 010.901/2010-8, Consulta, Entidade: Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, Ata, 16/2010 – Plenário, Sessão
19/05/2010, Aprovação 01/06/2010, DOU 01/06/2010)”
2.6.5. Para incidência desse preceito legal, a finalidade da instituição deverá abranger pesquisa, ensino e
desenvolvimento institucional, não possua fins lucrativos e possua reconhecida idoneidade, reputação ético-profissional
e capacidade na realização de concursos públicos.
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6. RECEBIMENTO DOS VALORES INERENTES À TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1. Os valores referentes ao pagamento de inscrições dos candidatos deverão ser creditados em Conta Corrente
específica do Município de Óbidos , a ser informada à contratada, antes do início das inscrições.
6.2. A Perspectiva de inscritos para o concurso é estimada em aproximadamente 5.488 ( cinco mil quatrocentos e oitenta
e oito) candidatos, com estimativa de 14 (quatorze) inscritos por vaga.
6.3. Os valores máximos para as taxas de inscrições fixadas pelo Município de Óbidos compreenderão os valores
limites consoante são quadro a seguir:
NIVEL DE
ESCOLARIDADE

ESTIMATIVA DE
INSCRITOS

VALOR MAXIMO POR
INSCRIÇÃO

VALOR TOTAL
MAXIMO

FUNDAMENTAL
MÉDIO
SUPERIOR
TOTAL

1.000
2.000
2.488
5.488

70,00
80,00
95,00

70.000,00
160.000,00
236.360,00
466.360,00
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Exercício 2022 Atividade 04.122.0008.2.009 Manutenção da Secretária de
Administração, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terceiros pessoa jurídica

I – Os candidatos se responsabilizarão de acompanhara convocação pelos meios oficiais, bem como, de imprimirem o
Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), que deverá conter os seguintes dados relativos ao candidato: nome, número
do documento de identidade, local de realização da prova, número de inscrição gerado pelo sistema computacional,
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cargo escolhido, local para onde concorre, característica da vaga (ampla concorrência ou reservada a portadores de
deficiência), além de orientações para realização da prova.
II - Disponibilização das informações constantes no CCI na rede Internet, na página do Processo do concurso.

I - Os serviços serão executados por equipe multidisciplinar que, em conjunto com bancas examinadores
especializadas, produzirão com garantia de sigilo, os instrumentos de avaliação intelectual, inéditos e originais,
apropriados para os cargos, conforme conteúdos programáticos estabelecidos e as exigências contidas no edital que
regerá o certame.

a) Para os Cargos de Nível Superior, exceto área de saúde: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) de
Noções de Informática e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos;
b) Para os Cargos de Nível Superior – Área Saúde: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) de
Legislação do SUS e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos;
c) Para os cargos de Nível Médio, exceto Área de Saúde: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) de
Raciocínio Lógico Matemático e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos;
d) Para os cargos de Nível Médio - Área de Saúde: 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) de
Raciocínio Lógico Matemático, 05 (cinco) de Legislação do SUS e 30 (trinta) questões de Conhecimentos
Específicos;

III - O Concurso Público constará de 01 (uma) Prova Objetiva com 50 (cinquenta) questões, que constarão de 02 (duas)
etapas:
a) Prova Escrita Objetiva – De caráter classificatório e eliminatório, com duração de 5h (cinco horas); e

I - Avaliação dos títulos dos candidatos aos cargos que concorrerem para prova e títulos, quando for ocaso;
II - Recepção da documentação de títulos;
III - Análise de títulos somente dos candidatos aprovados na Prova Escrita.

I - Avaliação dos candidatos inscritos através de provas escrita objetiva;
II - Definição dos conteúdos programáticos das disciplinas das provas, tendo em conta que deverão ser avaliadas as
competências dos candidatos relativamente:
a) à percepção, à compreensão e à interpretação de textos em linguagem escrita verbal e não verbal;
b) - à capacidade de percepção e raciocínio lógico;
c) - ao conhecimento da Lei Orgânica, geografia, história, cultura, demografia e economia do Município de Óbidos;
d) - ao conhecimento técnico específico pertinente ao exercício dos cargos;
e) - Diagramação das provas por meio eletrônico.
I - Utilização de gráfica apropriada à dimensão do certame;
II - Impressão das provas, inclusive para portadores de necessidades especiais, utilizando pessoal técnico experiente
e de absoluta confiança;
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III - Acondicionamento das provas em envelopes com lacres especiais, por sua vez acondicionados em malotes também
com lacres codificados de segurança e guardados em cofre até o dia do seu transporte para o local da aplicação;
IV - Guarda no mesmo cofre de todo o material utilizado na impressão das provas, inclusive chapas, fotolitos, laser
filmes, ou qualquer outro tipo de matriz utilizado, restos de papéis utilizados e cadernos de questões não aproveitados,
até o dia da aplicação das provas.

I - Seleção de locais adequados, inclusive para os portadores de necessidades especiais, para aplicação das provas
na sede do Município de Óbidos;
II - Alocação dos candidatos nos locais selecionados para aplicação de provas;
III - Seleção e contratação da equipe de coordenação e fiscalização da aplicação das provas, inclusive médicos e
profissionais de apoio, sendo 02 (dois) fiscais por sala;
IV - Elaboração, impressão e acondicionamento dos cartões de respostas das provas;
V - Preparação de todo o material a ser utilizado na aplicação das provas: relatórios de alocação, relação dos
candidatos, lista de presença, ata de sala, termos de aplicação, material de escritório (lápis, caneta, borracha, elástico,
etc).;
VI - Transporte, guarda e manutenção de sigilo das provas e do material necessário à sua aplicação;
VII - Aplicação das provas para todos os cargos no mesmo dia e horário.

I - Captura e armazenamento das opções assinaladas por cada um dos candidatos, em cada questão, através de
processo óptico-eletrônico;
II - Correção das provas através do sistema computacional, comparando as opções assinaladas pelos candidatos com
o gabarito oficial e utilizando os critérios definidos no edital regulador da seleção pública.

I - Emissão e divulgação dos gabaritos das provas na rede Internet, na página do Concurso, e na imprensa
especializada, de acordo com o estabelecido no edital do concurso;
II - Envio dos gabaritos no formato de publicação da Imprensa Oficial à Contratante, para verificação e posterior
publicação.

I - Recebimento e protocolo dos recursos interpostos;
II - Julgamento dos recursos, de acordo com o estabelecido no edital do Processo do concurso;
III - Emissão e divulgação do resultado do julgamento dos recursos na rede Internet, na página do Processo do concurso,
e na imprensa especializada, de acordo com o estabelecido no edital do Processo;
IV - Elaboração de subsídios às demandas judiciais e extrajudiciais e fornecimento de todas as informações
necessárias, independentemente do término da participação.
14.8.4 - Dos Resultados
I - Divulgação das notas e da classificação dos candidatos na rede Internet, na página do Processo do concurso, e na
imprensa especializada, de acordo com o estabelecido no edital do Processo;
II - Envio do material relativo aos resultados, em formato de publicação da Imprensa Oficial, à Comissão Especial do
Concurso, para que esta providencie a sua publicação.

a) Relatórios finais impressos e em meio magnético, contendo:
b) estatísticas de incidências de marcação de cada item em cada questão;
c) candidatos aprovados e reprovados;
d) endereços dos candidatos aprovados;
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e) Cópias dos relatórios produzidos durante o seletivo Público;
f) Base de dados informatizada de consulta à informação dos candidatos aprovados, tais como dados pessoais, opções
no Processo de seleção, nota nas disciplinas e a sua situação final;
g) Os arquivos relacionados ao concurso público deverão ser apresentados de forma clara e organizados em formato
(Excel e/ou PDF) que possibilite fácil operação e impressão.

II - Todas as vagas, inclusive as que vierem a ser apuradas pela Secretaria Municipal de Administração e
Desenvolvimento Humano, durante a conclusão dessa licitação, poderão ser informadas pela contratante para constar
no Edital.
III - O regime será jurídico-administrativo, consoante à legislação aprovada e em vigor para as diversas áreas objeto é
o Estatutário.
IV - A carga horária a ser seguida será a estabelecida para os cargos de acordo com a legislação municipal em vigor.
V - A jornada de trabalho e a remuneração é a especificada na legislação aplicável a cada cargo especificado no quadro
de vagas e será detalhada no momento da elaboração do edital do concurso.
VI - O perfil do profissional desejado, assim como sugestões bibliográficas para elaboração do programa será fornecido
pela administração municipal, se for o caso, para ser discutido com a pessoa jurídica responsável pela realização do
concurso.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Se, por qualquer motivo, não houver expediente na data marcada para a abertura da licitação de que trata o
presente Edital, a sessão será automaticamente adiada para o primeiro dia útil imediatamente subsequente, mantendose a mesma hora e local.
15.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação, nos termos da legislação pertinente.
15.3. Esclarecimentos e informações adicionais sobre esta licitação poderão ser solicitados à Comissão de Licitação,
no endereço sede da Prefeitura, Rua Deputado Raimundo – nº 338 – Centro – Óbidos/PA– CEP: 68.250-000 – Óbidos/,
ou ainda através do e-mail licitaobidospa2022@gmail.com.
15.4. Os pedidos deverão sempre ser formulados, por escrito, em até 72 (setenta e duas) horas antes da data fixada
para o recebimento das propostas;
15.5. A apresentação de Propostas implica a concordância por parte da proponente com todos os termos e condições
deste Edital.
15.6. – Fica designado o foro da Cidade de Óbidos, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste
edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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Óbidos/PA, xx de xxxxxxxxxxxxxxxx de 2022.

_________________________________________
GENEVALDO GOMES DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇO
ÀO
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PARÁ
Ref.: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº xx/2022/SEMAD
Senhor Presidente da Comissão Organizadora do Concurso:
Proposta que faz a Instituição................, inscrita no CNPJ nº ..................., e inscrição estadual
nº.............,para........... objeto do chamamento acima referenciado, e abaixo discriminada.
LOTE ÚNICO
Item

Descrição do Objeto

Quantidade
Estimada de
Inscrições

Valor Por
Inscrição

Valor Total
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01

Para as vagas de Nível Fundamental – Serviços
especializados de planejamento, organização e
realização do 7º Concurso Público de provimento de
vagas em cargos do quadro de pessoal efetivo da
Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará, com
fornecimento completo de recursos materiais,
humanos e a execução de todas as atividades
envolvidas, assim como toda logística necessária à
execução dos serviços, nas condições estabelecidas
pelo presente Edital e no termo de referência.

02

Para as vagas de Nível Médio e Técnico – Serviços
especializados de planejamento, organização e
realização do 7º Concurso Público de provimento de
vagas em cargos do quadro de pessoal efetivo da
Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará, com
fornecimento completo de recursos materiais,
humanos e a execução de todas as atividades
envolvidas, assim como toda logística necessária à
execução dos serviços, nas condições estabelecidas
pelo presente Edital e no termo de referência.

03

Para as vagas de Nível SUPERIOR – Serviços
especializados de planejamento, organização e
realização do 7º Concurso Público de provimento de
vagas em cargos do quadro de pessoal efetivo da
Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará, com
fornecimento completo de recursos materiais,
humanos e a execução de todas as atividades
envolvidas, assim como toda logística necessária à
execução dos serviços, nas condições estabelecidas
pelo presente Edital e no termo de referência.

UN

UN

UN

R$

R$

R$

R$

R$

R$

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ XXX.XXXX,00 ( )
O pagamento dos serviços se dará da seguinte forma:
a) 50 % (cinquenta por cento) no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o encerramento das inscrições;
b) 20 % (vinte por cento) no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a data da aplicação da prova;
c) 30 % (trinta por cento) no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o término da primeira etapa do
concurso, com a entrega pela contratante, do resultado final das provas objetivas.
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Paragrafo Único: Para fins de formulação da proposta o valor estimado das inscrições é R$ 95,00
(Noventa e cinco reais) para os concorrentes aos cargos de nível superior, R$ 80,00 (oitenta reais) para
os cargos de nível médio, R$ 70,00 (sessenta reais e trinta) para os cargos de nível fundamental.
Declaramos que:
a) O preço para o do lote, fica estipulado em R$ xxxxxxx (valor por extenso);
b) Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas conforme estabelecido no Edital da licitação em
referência;
c) As condições de pagamento são aquelas estabelecidas no ato convocatório do certame em epígrafe;
d) Esta proposta é válida por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua apresentação;
Por necessário informamos que:
a) Será responsável pela relação negocial de nossa Instituição com o Município a pessoa do Senhor (a)
,portador (a) da cédula de identidade nº............ e do CPF-MF nº ................, com endereço
,
telefone (s) ............ e e-mail ...............................
b) Nosso domicilio bancário é ............ (nome do banco, nº. do banco, nº. da agência e nº. da conta
corrente)...............
c) Temos conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos a serem executados e é de concordância com
os termos do Edital de Chamamento Público nº xxx /2022 e seus Anexos.
E ainda:

a) Declaramos de que no valor total da Proposta de Preços, estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de salário, encargos sociais, previdenciário e trabalhista, transportes de qualquer natureza,
materiais e equipamentos utilizados, impostos, taxas de qualquer natureza e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento do objeto.
b) Declaramos que Todos os compromissos do concurso devem ser arcados pela Contratada independente
da consolidação da receita estimada.
c) Declaramos que na formulação da proposta estão sendo observados os preceitos legais e regulamentares
em vigor e a fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
d) Declaramos que a validade da proposta é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua entrega,
determinada no Edital;

Nome do Representante Legal ou Procurador
Óbidos/Pará,

de

de 2022.

Assinatura e Identificação do interessado

67

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
COMISSÃO ESPECIAL DO 7º CONCURSO PÚBLICO

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2020
PROCESSO Nº XXXXXX/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XXX/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N ºXXX/2022
CONTRATO DE
xxxxxxxxxxxxxxxxx QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PARÁ E...............
O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Deputado Raimundo
Chaves, nº 338, bairro Centro, nesta cidade de Óbidos/Pará, CEP.: 68.250-000, inscrito no CNPJ sob nº.
05.131.180/0001-64, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Óbidos, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
CPF nº XXXXXXXXXXXXXXX por diante denominado CONTRATANTE e ........ , CNPJ/MF nº , com sede..................,
CEP
_, doravante denominado, CONTRATADO, representado neste ato por Sr.
_, inscrito no CPF Nº
, celebram o presente Contrato de XXXXXXXXXXXXX, com base no Art. 24, inciso XIII da Lei nº. 8.666/93,
consolidada e demais ornamentos legis pertinentes, mediante as cláusulas e condições adiante:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Chamamento Público para contratação de Instituição para prestação de serviços especializados de
planejamento, organização e realização do 7º Concurso Público de provimento de vagas em cargos do quadro
de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará, abrangendo as provas escritas, provas práticas
e prova de títulos, de acordo com as especificidades dos cargos com fornecimento completo de recursos
materiais, humanos e a execução de todas as atividades envolvidas, assim como toda logística necessária à
execução dos serviços, nas condições estabelecidas pelo presente Edital e no termo de referência.
CLÁSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE PÚBLICA A SER ATENDIDA
2.1 Organização e realização do 7º Concurso Público de provimento de vagas em cargos do quadro de pessoal efetivo
da Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará, com aplicação de Prova Objetiva, Prova Discursiva, Prova de Títulos e
Prova Prática.
CLÁSULA TERCEIRA - DO PRAZO
3.1 O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação
no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da Lei nº 8.666/1993.
3.2 O prazo do concurso público será de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser
prorrogado, uma vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Óbidos/Pará.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E REAJUSTE
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O valor do presente Contrato é de R$
sétima e tabela abaixo:
Item

01

02

03

(

_), pago conforme cronograma de execução definida na cláusula

Descrição do Objeto
Para as vagas de Nível Fundamental – Serviços especializados
de planejamento, organização e realização do 7º Concurso
Público de provimento de vagas em cargos do quadro de
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará, com
fornecimento completo de recursos materiais, humanos e a
execução de todas as atividades envolvidas, assim como toda
logística necessária à execução dos serviços, nas condições
estabelecidas pelo presente Edital e no termo de referência.
Para as vagas de Nível Médio e Técnico – Serviços
especializados de planejamento, organização e realização do 7º
Concurso Público de provimento de vagas em cargos do quadro
de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará, com
fornecimento completo de recursos materiais, humanos e a
execução de todas as atividades envolvidas, assim como toda
logística necessária à execução dos serviços, nas condições
estabelecidas pelo presente Edital e no termo de referência.
Para as vagas de Nível SUPERIOR – Serviços especializados
de planejamento, organização e realização do 7º Concurso
Público de provimento de vagas em cargos do quadro de
pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos, Pará, com
fornecimento completo de recursos materiais, humanos e a
execução de todas as atividades envolvidas, assim como toda
logística necessária à execução dos serviços, nas condições
estabelecidas pelo presente Edital e no termo de referência.

Quantidade Estimada
de
Valor Por Inscrição
Inscrições

UN

UN

UN

R$

R$

R$

Valor Total

R$

R$

R$

4.1 O valor anual do Contrato não será reajustado.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato, para o exercício de..............,
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
5.1.1 Xxxx SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EDESENVOLVIMENTO HUMANO;
5.1.2 xxxxxxxxxxxxx-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD;
5.1.3 3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 A CONTRATANTE caberá:
6.1.1 Efetuar o pagamento/repasse no tempo, lugar e forma estabelecidos no edital após a execução do serviço.
6.1.2 O Contratante não arcará com nenhum ônus financeiro decorrente do contrato resultante deste edital de
chamamento, devendo a contratada ser remunerada exclusivamente com o produto da arrecadação das
inscrições;
6.1.3 Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a prestação de serviço seja executada na forma
estabelecida no Termo de Referência.
6.1.4 Notificar, por escrito, a Contratada quaisquer irregularidades encontradas na prestação do fornecimento.
6.1.5 Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade do
fornecimento prestado, bem como atestar os documentos fiscais referentes à entrega efetiva do serviço,
através do Gestor/Fiscal do Contrato.
6.1.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
6.1.7 Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais.
6.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, e a entrega
efetiva do serviço.
6.1.9 Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários à execução do Contrato;
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6.1.10 Notificar à Contratada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em função da execução
do Contrato firmado.
6.2 À CONTRATADA caberá:
6.2.1 Arcar com todas as despesas necessárias à execução do contrato;
6.2.2 Responsabilizar-se por quaisquer danos/prejuízos pessoais e/ou materiais causados a terceiros ou à
Administração, decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, praticada por seus empregados e
prepostos, salvo danos/prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior;
6.2.3 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais decorrentes
da execução do objeto, sem ônus para o município;
6.2.4 Cuidar de que estejam sendo adotadas todas as medidas de segurança de seus trabalhadores, nos termos
da legislação vigente, particularmente quanto ao uso de EPI, quando for o caso;
6.2.5 Notificar à Administração, imediatamente e por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer na
prestação dos serviços;
6.2.6 Manter seus funcionários devidamente identificados por crachás durante a prestação dos serviços;
6.2.7 Responder pelas despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for desde que praticada por seus
funcionários na prestação dos serviços;
6.2.8 Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação, durante a
prestação dos serviços.
6.2.9 Assegurar o cumprimento de garantias quanto à qualidade, durabilidade e funcionalidade dos serviços.
6.2.10 Manter durante toda a execução do Contrato as condições de garantia prestadas no ato da assinatura deste
termo.
6.2.11 Executar o serviço dentro dos padrões estabelecidos pela Administração, de acordo com o especificado;
6.2.12 Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Comissão
Interna Técnica do Concurso Público referentes à forma de prestação dos serviços e ao cumprimento das
demais obrigações assumidas;
6.2.13 Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de Óbidos/Pará ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na contratação;
6.2.14 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como os tributos resultantes
do cumprimento do Contrato;
6.2.15 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas;
6.2.16 Responsabilizar-se pelo transporte e alimentação para os operadores da mesma durante a realização do
evento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1 Valor total do Contrato é de R$ .......... (
)
7.2 O pagamento a título de repasse à Contratada do recurso da arrecadação da inscrição será efetuado em três
etapas com base no cronograma exposto a seguir, mediante crédito em conta corrente da Contratada, por
ordem bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da nota fiscal/fatura, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a
empresa Contratada.
a) 50 % (cinquenta por cento) no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o encerramento das inscrições;
b) 20 % (vinte por cento) no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a data da aplicação da prova;
c) 30 % (trinta por cento) no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o término da primeira etapa do concurso,
com a entrega pela contratante, do resultado final das provas objetivas.
7.3 A contratada deverá realizar o repasse do valor arrecadado com as inscrições à contratante, através da conta
bancária:
a) Banco:
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b) Agência:
c) Conta corrente:
d) CNPJ:
CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
8.1

8.2
8.3
a)

b)

c)

d)

e)

A execução deste Contrato será acompanhada pelo órgão requisitante, Secretaria Municipal de Administração
e Desenvolvimento Humano, representado pela Comissão Especial do Concurso Público designada para
acompanhamento, deliberação e fiscalização, responsável pela Fiscalização, conforme dispõe art. 67 da Lei
8.666/93, consolidada, devendo este atestar a realização do objeto deste Contrato, observado a Cláusula
Terceira do presente Instrumento, sem o que não será permitido qualquer pagamento;
Fica acordado que a Fiscalização não terá qualquer poder para eximir o CONTRATADO, de quaisquer
obrigações previstas neste Instrumento.
Os fiscais do contrato e da execução dos serviços são os seguintes servidores:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, nomeado pelo Decreto nº
XXXX, de XXXXX de XXXXX de XXXX, designado atualmente para a função de Chefe de Divisão de Recursos
Humanos, por meio do Decreto nº XXX, de XXX de XXXXXX de XXXX; lotado junto a Secretaria Municipal de
Administração e Desenvolvimento Humano, portador do CPF nº XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado
na XXXXXXXXXXX, nº XXXXXXXX, XXXXXXXXX, Óbidos, Pará, CEP. 68.250-000.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, nomeado pelo Decreto nº
XXXX, de XXXXX de XXXXX de XXXX, designado atualmente para a função de Chefe de Divisão de Recursos
Humanos, por meio do Decreto nº XXX, de XXX de XXXXXX de XXXX; lotado junto a Secretaria Municipal de
Administração e Desenvolvimento Humano, portador do CPF nº XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado
na XXXXXXXXXXX, nº XXXXXXXX, XXXXXXXXX, Óbidos, Pará, CEP. 68.250-000.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, nomeado pelo Decreto nº
XXXX, de XXXXX de XXXXX de XXXX, designado atualmente para a função de Chefe de Divisão de Recursos
Humanos, por meio do Decreto nº XXX, de XXX de XXXXXX de XXXX; lotado junto a Secretaria Municipal de
Administração e Desenvolvimento Humano, portador do CPF nº XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado
na XXXXXXXXXXX, nº XXXXXXXX, XXXXXXXXX, Óbidos, Pará, CEP. 68.250-000..
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, nomeado pelo Decreto nº
XXXX, de XXXXX de XXXXX de XXXX, designado atualmente para a função de Chefe de Divisão de Recursos
Humanos, por meio do Decreto nº XXX, de XXX de XXXXXX de XXXX; lotado junto a Secretaria Municipal de
Administração e Desenvolvimento Humano, portador do CPF nº XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado
na XXXXXXXXXXX, nº XXXXXXXX, XXXXXXXXX, Óbidos, Pará, CEP. 68.250-000.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo, nomeado pelo Decreto nº
XXXX, de XXXXX de XXXXX de XXXX, designado atualmente para a função de Chefe de Divisão de Recursos
Humanos, por meio do Decreto nº XXX, de XXX de XXXXXX de XXXX; lotado junto a Secretaria Municipal de
Administração e Desenvolvimento Humano, portador do CPF nº XXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado
na XXXXXXXXXXX, nº XXXXXXXX, XXXXXXXXX, Óbidos, Pará, CEP. 68.250-000..

CLÁUSULA NONA- DAS PRERROGATIVAS
9.1 Com base no §3º do artigo 62 e no artigo 58, I e II da Lei nº 8.666/93 são atribuídas ao Contratante às seguintes
prerrogativas:
9.1.1 Modificar unilateralmente o Contrato para melhor adequação ao atendimento da finalidade de
interesse público a que se destina, sendo sempre assegurada ao Contratado a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do ajuste;
9.1.2 Rescindir unilateralmente o Contrato, independentemente do pagamento de multa ou de aviso prévio,
após autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, pelos motivos a seguir:
a) Não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações do Contratado;
b) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela
autoridade administrativa competente e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
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c) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
9.2 Rescindido o Contrato pelos motivos enumerados nas alíneas “b” e “c” desta Cláusula, sem que haja culpa do
Contratado, nenhuma indenização será devida, ressalvado o direito do Contratado ao pagamento dos aluguéis
relativos ao período em que vigeu o ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES
10.1 Nos termos do prescreve os artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, serão aplicadas as seguintes sanções:
10.1.1 Advertência, aos participantes que inobservarem ou descumprirem total ou parcialmente as cláusulas
editalícias e que cometam atos visando frustrar os objetivos do certame.
10.1.2 Multas, sendo lançadas nas seguintes proporções:
e) Multa de 5% (cinco por cento) do valor estimado para a contratação por deixar de entregar
alguma documentação exigida para o certame;
f) Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação por deixar de entregar toda
a documentação exigida para o certame;
g) Multa de 15% (quinze por cento) do valor estimado para a contratação por ensejar o
retardamento da execução de seu objeto ou não mantiver a proposta;
h) Multa de 20% (vinte por cento) do valor estimado para contratação quando dentro do prazo de
validade de sua proposta não retirar a Autorização de Fornecimento, Ordem de Serviço ou não
celebrar o CONTRATO; apresentar documentação ou declaração falsa; falhar ou fraudar na
execução do CONTRATO; comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
10.1.2.1
A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
10.1.3 A Suspensão temporária, que impedirá de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, conforme
descrito abaixo:
V. Por até trinta dias:
c) Quando vencido o prazo da advertência para cumprimento de obrigação, o fornecedor permanecer
inadimplente; ou.
d) Quando o fornecedor deixar de entregar, no prazo estabelecido pela administração, os documentos
exigidos.
VI. De trinta dias a seis meses:
e) Para o fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
CONTRATO;
f) Recebimento de duas penalidades de advertência, em prazo inferior a doze meses;
g) Recebimento pela segunda vez da penalidade sancionada na forma do inciso I, em prazo inferior a vinte
quatro meses;
h) Recebimento de uma segunda penalidade de multa, por qualquer uma das seguintes condutas:
3- Atraso na execução do objeto; e
4- Alteração da sua quantidade ou qualidade.
VII. De seis meses a doze meses, nas situações de:
d) Retardamento imotivado ou injustificado na execução de serviço, obra e fornecimento de bens;
e) Não pagamento da pena de multa no prazo estabelecido, nas situações em que não for possível o
desconto da garantia ou dos créditos decorrentes de parcelas executadas; ou
f) Recebimento pela segunda vez de penalidade sancionada na forma do inciso II, em prazo inferior a trinta
e seis meses.
VIII. De doze a vinte e quatro meses:
h) Prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos de licitação dente os quais o conluio entre empresas;
i) Apresentação de documentos fraudulentos, falsos ou falsificados nas licitações ou na execução do
CONTRATO, incluindo o Cadastro de Fornecedores;
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j)

Prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos relacionados ao
CONTRATO;
k) Quando o fornecedor paralisar serviço, obra ou fornecimento de bens sem justa motivação e prévia
comunicação à Administração;
l) Entrega de objeto contratual falsificado ou adulterado;
m) Prática de sérios atos de inexecução contratual ou de ilícitos administrativos graves; ou.
n) Recebimento pela segunda vez de penalidade sancionada na forma do inciso III, em prazo inferior a
quarenta e oito meses.
10.1.4 Impedimento aplicado ao licitante, ao fornecedor ou prestador de serviços, impedindo de licitar e contratar com
a Administração Pública Municipal, por prazo nunca superior a 05 (cinco) anos, quando, convocado dentro do
prazo de validade da sua proposta:
VIINão celebrar o CONTRATO;
VIIIDeixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
IXEnsejar o retardamento da execução de seu objeto;
XNão mantiver a proposta:
XIFalhar ou fraudar na execução do CONTRATO;
XIISe comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
10.1.5 Poderão ser considerados inidôneos, as empresas ou profissionais que, em razão dos CONTRATOS regidos
pela Lei 8.666/93:
IV- Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
V- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
VI- Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos privados.
10.1.6 Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a licitante ou CONTRATADA ficará, ainda, sujeita
à responsabilização pelo pagamento das perdas e danos causados à Administração Municipal.
10.1.7 As Licitantes serão notificados para apresentarem sua defesa em até:
III- 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação das sanções
previstas nos itens 10.1.1 à 10.1.5,
IV- 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação da sanção prevista
no item 10.1.6.
10.1.7.1
O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do direito
pelo licitante, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em Lei e no edital.
10.1.7.2
No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar documentos e pareceres, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
10.1.7.3
Ao licitante incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da autoridade processante,
averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e imprescindíveis à formação do seu
convencimento.
10.1.8 As penalidades previstas neste contrato poderão ser aplicadas independente de transcrição para o Instrumento
Convocatório.
10.1.9 Assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, é facultado à licitante ou CONTRATADA interessada:
IIIInterpor recurso contra a aplicação das sanções de Advertência, Multa, Suspensão e
Impedimento, Descredenciamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
respectiva notificação.
IVInterpor pedido de reconsideração da aplicação da sanção de Declaração de Inidoneidade,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DEMAIS FORMAS DE RESCISÃO
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11.1 Além das hipóteses de rescisão unilateral por parte do Contratante enumeradas na cláusula anterior
poderá ser rescindido o presente Contrato:
11.1.1 Por mútuo acordo entre as partes;
11.1.2 Em decorrência da prática de infração legal ou contratual por quaisquer das partes;
11.1.3 Em decorrência de inexecução contratual e demais encargos pelo Contratante;
11.2 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77,78
incisos I a VIII, XII e XVII, artigo 79, incisos e parágrafos e artigo 80, incisos e parágrafos da Lei nº
8.666/93.
11.2.1 Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o
contraditório e ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
12.1 São condições para assinatura deste Contrato:
12.2 Além do atendimento dos requisitos previstos no artigo 24, XIII, Lei nº 8.666/93 a contratada deverá:
12.2.1 Apresentação de Plano de Segurança que evidencie a utilização de rigorosos mecanismos em
todas as etapas e fases sob sua responsabilidade, comprovando a segurança com relação à
elaboração, impressão, transporte das provas;
12.2.2 Possuir pessoal técnico capacitado e condições de logística compatíveis com a execução do
certame em questão;
12.2.3 Fornecer estrutura com capacidade para aplicação de provas objetivas, discursivas e práticas;
12.2.4 Possuir mecanismos para a prevenção de fraudes;
12.2.5 Oferecer mecanismos de segurança na confecção, impressão, armazenamento, deslocamento e
aplicação das provas e seus respectivos gabaritos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
13.1 Este instrumento é celebrado com dispensa de licitação, tendo por base as disposições do artigo24,
inciso XIII, da Lei 8.666/93 e com arrimo no termo de dispensa de licitação, consoante o procedimento
no artigo 26 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como regularmente feitas, se
entregues ou enviadas por carta protocolizada, por AR e e-mail devendo a cópia ser entregue em 24 (vinte
e quatro) horas, no endereço constante no Preâmbulo;
14.2 As condições previstas no Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA fazem parte integrante deste instrumento
contratual e suas condições devem ser observadas para execução do mesmo.
14.3 É vedada a subcontratação para o presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Óbidos/Pará, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato.
E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.
Óbidos/PA, _
_ de
_ de 2022.
Prefeito Municipal de Óbidos
Representante
TESTEMUNHAS:
01 _ 02 - _
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ANEXO IV
Modelo de Declaração de Cumprimento ao Inciso XXXIII do art. 7º- Const. Federal.

Declaramos sob a pena lei, e para fins de participação no Chamamento Público nº XXX/2022/PMO/SEMAD, junto ao
Município de Óbidos/PA/SEMAD, sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro de pessoal menor
de 18 anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuído ainda, qualquer
trabalho de menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme determina a Constituição
Federal no seu artigo 7º, Inciso XXXIII.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data.

Assinatura
Nome do Representante
(Carimbo com o CNPJ da empresa)

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal em folha de papel timbrado. Anexar ao
Envelope n.º 1 – Documentação para habilitação

ANEXO V
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES

Declaramos sob as penas da Lei, e para fins de participação no Chamamento Público nº XXX/2022/PMO/SEMAD,
junto ao Município de Óbidos/PA/SEMAD, que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições
constantes no edital para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, inteirando-se das condições técnicas e da
complexidade do objeto da licitação.

Por ser verdade, assinamos a presente declaração.

Local e data.

Assinatura
Nome do Representante Legal

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal em folha de papel timbrado. Anexar ao
Envelope n.º 1 – Documentação para habilitação

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS
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DEMANDANTE:
CIDADE
ÓBIDOS - PARÁ

INDICADORES
IDH - 0,594 - BAIXO (PNUD/2010)
PIB - R$ 476.351,11 (IBGE/2014)
PIB - PER CAPITA - R$ 9.467,00 (IBGE/2014)

POPULAÇÃO
50.596 hab. (IBGE/2016)

ESTIMATIVA DE VAGAS
ESTIMATIVA DE INSCRITOS
ESTIMATIVA DE MÉDIA DE INSCRITOS POR VAGA

392
5.488
14

REFERÊNCIA: 1
CIDADE

INDICADORES
POPULAÇÃO
IDH - 0,635 - MÉDIO (PNUD/2010)
TERRA SANTA - PARÁ PIB - R$ 400.111,50 (IBGE/2014
18.619 hab. (IBGE/2018)
PIB - PER CAPITA - R$ 22.499,67 (IBGE/2014)
BANCA APLICADORA
INSTITUTO ÁGATA
DATA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS
02 e 09-02-2020
QUANTITATIVO TOTAL DE VAGAS
294
QUANTIDADE DE INSCRITOS
6.188
MÉDIA DE INSCRITOS POR VAGA
21
VALOR DAS INSCRIÇÕES
NÍVEL
NÍVEL FUNDAMENTAL
NÍVEL MÉDIO
NÍVEL SUPERIOR
INSCRIÇÃO
R$ 65,00
FONTE: https://institutoagata.com.br/course/concurso-publico-de-terra-santa/

R$ 80,00

R$ 95,00

REFERÊNCIA: 2
CIDADE

INDICADORES
POPULAÇÃO
IDH - 0,578 - BAIXO (PNUD/2010)
PIB - R$ 87.567,60 (IBGE/2014
CURUÁ - PARÁ
13.783 hab. (IBGE/2016)
PIB - PER CAPITA - R$ 6.567,73 (IBGE/2014)
BANCA APLICADORA
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP
DATA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS
15 e 16-02-2020
QUANTITATIVO TOTAL DE VAGAS
177
QUANTIDADE DE INSCRITOS
2.852
MÉDIA DE INSCRITOS POR VAGA
16
VALOR DAS INSCRIÇÕES
NÍVEL
NÍVEL FUNDAMENTAL
NÍVEL MÉDIO
NÍVEL SUPERIOR
INSCRIÇÃO
R$ 90,00
FONTE: https://portalfadesp.org.br/?page_id=5038

R$ 90,00

R$ 100,00

REFERÊNCIA: 3
CIDADE

INDICADORES
POPULAÇÃO
IDH - 0,588 - BAIXO (PNUD/2010)
TAILÂNDIA - PARÁ PIB - R$ 744.877,90 (IBGE/2014)
103.321 hab. (IBGE/2017)
PIB - PER CAPITA - R$ 7.932,27 (IBGE/2014)
BANCA APLICADORA
CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL CETAP
DATA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS
17/11/2019
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QUANTITATIVO TOTAL DE VAGAS
QUANTIDADE DE INSCRITOS
MÉDIA DE INSCRITOS POR VAGA

497
14.187
29
VALOR DAS INSCRIÇÕES
NÍVEL FUNDAMENTAL
NÍVEL MÉDIO

NÍVEL
INSCRIÇÃO

R$ 55,00

R$ 70,00

NÍVEL SUPERIOR
R$ 90,00

FONTE: https://www.cetapnet.com.br/informacoes/148/

NÍVEL
VALOR INSCRIÇÃO

VALOR MÉDIO DAS INSCRIÇÕES COM BASE NA PESQUISA
NÍVEL FUNDAMENTAL
NÍVEL MÉDIO
R$

70,00

R$

80,00

NÍVEL SUPERIOR
R$

95,00

OBSERVAÇÃO:
ESTIMATIVA DE VAGAS – Constatada de acordo com levantamento realizado junto as diversas secretarias municipais,
tendo por base, as contratações temporárias e as necessidades de natureza permanente.
ESTIMATIVA DE INSCRITOS; ESTIMATIVA DE MÉDIA DE INSCRITOS POR VAGA; VALOR MÉDIO DAS
INSCRIÇÕES COM BASE NA PESQUISA, encontrados com base na fórmula a seguir: (Ref.1+Ref.2+Ref.3) /3.

78

