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1.1 – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Cargo 01 Agente de Serviços Gerais 

Atribuições Preparar e distribuir refeições; verificar se os gêneros 
fornecidos para utilização correspondemà 
quantidade e as especificações prescritas; 
acondicionar os gêneros alimentícios de forma a 
evitar contaminação e deteriorização; operar   com   
fogões e outros aparelhos de preparação, 
aquecimento e refrigeração de alimentos; executar   
cardápios, incluindo dietas; lavar louça eutensílios   
de copa e cozinha; preparar e transportar bandejas   
com alimentação e recolhê-las após a refeição; 
manter o local de trabalho sempre em perfeitas 
condições de higiene; obedeceraos horários 
estabelecidos para refeições; executar serviços de 
rouparia, lavanderia, passaderia;limpar e  conservar  
prédios e dependências dos órgão da administração    
municipal; lavar sanitários; remover lixos e detritos;   
limpar móveis e equipamentos de escritório; zelar   
pela manutenção de máquinas e equipamentos sob 
sua guarda; executar atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade Alfabetizado. 

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgãos 
públicos e Curso sobre higiene, manipulação e 
condicionamento de alimentos em equipamentos. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 02 Auxiliar de Manutenção 

Atribuições Lavar e lubrificar viaturas e máquinas; efetuar 
reparos de pneumáticos; auxiliar em todas as suas 
atividades relacionadas no reparo e manutenção de 
autos; abastecer veículos e máquinas oficiais; zelar 
pela guarda e manutenção de instrumentos de 
trabalho; efetuar as anotações necessárias, 
objetivando o controle de consumo de combustíveis e 
lubrificantes; manter o funcionamento da caldeira, 
limpeza, reparo e manutenção da mesma, executar 
atividades correlatas. 
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Nível de Escolaridade Alfabetizado. 

Requisitos para Investidura no Cargo Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes 
à categoria e/ou qualificação de Operadores de 
Caldeira 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 03 Agente de Vias Públicas 

Atribuições Orientar os feirantes e locatários quando estiverem 
em situação irregular em áreas proibidas para a 
comercialização; retirar pessoas e equipamentos não 
cadastrados nas feiras e mercados, quando acionado 
pelo chefe imediato; efetuar a apreensão de 
mercadorias e equipamentos em situação irregular, 
quando solicitado; documentar todo e qualquer tipo 
de apreensão; informar em relatório diário as 
atividades realizadas; efetuar advertências, 
apreensões e proibir irregularidades seguindo a 
orientação da chefia imediata. 

Nível de Escolaridade 1º grau incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Treinamento específico na área. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 100 (cem) vagas, sendo  05 (cinco) vagas reservada 
às pessoas com deficiência. 

 

Cargo 04 Carpinteiro 

Atribuições Construir, encaixar e montar, no local das obras, 
armações de madeira, utilizando processos e 
ferramentas adequadas para compor alvenarias, 
armações de telhado, andaimes e elementos afins; 
instalar e ajuntar esquadrias de madeira a outras 
peças, tais como: janelas, portas, escadas, rodapés, 
divisória, forro e guarnições; construir formas de 
madeira para concretagem; reparar elementos de 
madeira; substituir, total ou parcialmente, peças 
desajustadas ou deterioradas ou fixando partes 
soltas; afiar ferramentas de corte; executar atividades 
correlatas. 

Nível de Escolaridade 1º grau incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes 
à categoria. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 02 (duas) vagas, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 05 Eletricista 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE ECONOMIA - SECON 3 / 9 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA - PMB 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SECON 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2012 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 
 
 

Atribuições Montar, instalar, manter e reparar aparelhos e 
equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: 
motores, dínamos, instrumentos, aparelhos 
eletrodomésticos, aparelhos de controle e regulagem 
de corrente; montar a manter instalações elétricas de 
prédios, bem como de automóveis e outros veículos 
automotores; executar atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade 1º grau incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes 
à categoria. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 02 (duas) vagas, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 06 Encanador 

Atribuições Abrir valetas no solo e nas paredes para 
acomodação das tubulações; executar o corte, 
rosqueamento, curvatura e união dos tubos; instalar 
louças sanitárias, condutores, caixa d’água, 
chuveiros, ferragens e outros componentes das 
instalações; montar e instalar registros e outros 
acessórios de tubulação; executar manutenção e 
instalações; testar as canalizações para assegurar a 
vedação e funcionamento de todo o sistema; 
executar o fechamento de furos e rasgos, alinhando 
e aprimorando as tubulações; executar atividades 
correlatas. 

Nível de Escolaridade 1º grau incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes 
à categoria. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 02 (duas) vagas, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 07 Mecânico 

Atribuições Executar trabalhos mecânicos de manutenção 
preventiva e corretiva de máquinas e veículos; 
executar diagnose e regulagem de motores de 
combustão interna; orientar motoristas e operadores 
de máquinas pesadas quando aos cuidados 
necessários à manutenção da frota oficial e execução 
de pequenos reparos de emergência; opinar sobre 
alienação de máquinas e veículos, quando 
solicitados; executar atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade 1º grau incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes 
à categoria. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 
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Vagas 01 (uma) vaga, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 08 Motorista 

Atribuições Conduzir automóveis e outros veículos destinados ao 
transporte de pessoas e/ou materiais; manter o 
veículo lubrificado, lavado e abastecido, efetuar 
conserto de emergência nos veículos que dirige e 
submeter o mesmo à periódica; informar ao 
mecânico quanto aos defeitos apresentados pelos 
veículos; comunicar à autoridade que estiver 
subordinado qualquer anormalidade que porventura o 
veículo apresente; executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade 1º grau incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Documentos de identificação expedidos por órgão 
público; Carteira Nacional de Habilitação, categoria 
B. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 03 (três) vagas, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 09 Pedreiro 

Atribuições Verificar as características das obras, examinando 
plantas e especificações técnicas; orientar na 
escolha do material apropriado e na melhor forma de 
execução do trabalho; orientar na composição de 
mistura, cimento, areia, cal, pedra, dosando as 
quantidades para obter a argamassa desejada; 
assentar tijolos, ladrilhos e materiais afins; construir 
alicerce, levantar paredes, muros e construções 
similares; rebocar estruturas construídas; realizar 
trabalhos de manutenção corretiva de prédios, 
calçadas e estruturas semelhantes; montar e 
desmontar andaimes para execução de obras 
desejadas; executar atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade 1º grau incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes 
à categoria. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 02 (duas) vagas, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 10 Pintor 

Atribuições Preparar e pintar superfícies internas e externas de 
edifícios e outras obras civis, raspando-as, limpando-
as, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias 
camadas de tinta; pintar letras e motivos decorativos, 
baseando-as nas especificações do trabalho e nos 
desenhos; pintar carrocerias de automóveis, 
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caminhões, ônibus e outros veículos automotores, 
executar atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade 1º grau incompleto 

Requisitos para Investidura no Cargo Conhecimentos relacionados aos trabalhos inerentes 
à categoria. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 01 (uma) vaga, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

1.2 – CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Cargo 11 Telefonista  

Atribuições Controlar permanentemente o painel, observando os 
sinais emitidos e atendendo às chamadas 
telefônicas; manejar a mesa telefônica, 
movimentando chaves, interruptores e outros 
dispositivos; atender e transferir ligações internas a 
externas; zelar pelo equipamento, comunicando 
defeitos, solicitando conserto e sua manutenção; 
registrar a duração das ligações; atender pedidos de 
informações solicitadas; anotar recados e registrar 
chamadas; executar pequenas tarefas de apoio 
administrativo referente a sua área de trabalho, tais 
como: coletar requisições de ligações interurbanas 
particulares; executar outras atividades de mesma 
natureza e nível de complexidade. 

Nível de Escolaridade 1º grau completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Treinamento especializado em telefonia. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 20% de 
escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 01 (uma) vaga, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

1.3 – CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

Cargo 12 Agente de Postura e Ordem Econômica 

Atribuições Orientar e fazer cumprir as normas de 
comercialização; acompanhar o processo de 
descarregamento dos produtos através de notas 
fiscais; orientar os feirantes, ambulantes e demais 
trabalhadores de feiras e mercados quanto à 
disposição e controle de mercadorias; controlar o 
pagamento de carnê; emitir relatório mensal 
estabelecido; comunicar por escrito a sua divisão 
sobre os problemas ali existentes, apresentando 
sugestões; estabelecer e acompanhar o início e o 
encerramento das atividades da feira e mercado; 
contactar com o serviço de inspeção sanitária do 
Município, quando houver necessidade; acompanhar 
a verificação e pesagem de mercadorias na balança 
oficial pelo consumidor; acionar a equipe de apoio 
para retirar pessoas e equipamentos não 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE ECONOMIA - SECON 6 / 9 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA - PMB 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SECON 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2012 
EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2012 
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 
 
 

cadastrados na feira e/ou mercados; verificar a 
padronização e a setorização dos produtos 
comercializados, para não descaracterizar a 
organização da feira e/ou mercado; executar 
atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade 2º grau completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão do 2º grau e participação 
em treinamento especializado. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 
escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 30 (trinta) vagas, sendo 03 (três) vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 13 Aux. Técnico em Computação 

Atribuições Efetuar análise qualitativa dos documentos a serem 
digitados; devolver os documentos que não 
contenham informações suficientes de acordo com 
as especificações do programa de entrada de dados; 
preparar os documentos a serem digitados; manter a 
sequência e o controle dos documentos; verificar as 
informações encaminhadas para digitação; zelar 
pelos equipamentos, mantendo-os limpos e em 
ordem; tomar providência junto ao órgão competente 
com relação à falha de equipamentos e sistema. 

Nível de Escolaridade 2º grau completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão do 2º grau e certificado do 
Curso de Digitação. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 
escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 02 (duas) vagas, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 14 Cadastrador 

Atribuições Conferir “in loco" os dados existentes na planta baixa, 
como medição de terreno e área construída; auxiliar 
na elaboração e atualização de plantas cadastrais; 
informar sobre os processos referentes aos imóveis 
cadastrados ou revisados conforme a notificação do 
contribuinte; atualizar cadastro de imóveis prediais 
e/ou territoriais; executar atividades correlatas. 

Nível de Escolaridade 2º grau completo 

Requisitos para Investidura no Cargo Certificado de conclusão do 2º grau e participação 
em treinamento especializado. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 60% de 
escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 04 (quatro) vagas, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 
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1.4 – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Cargo 15 Arquiteto 

Atribuições Elaborar projetos urbanísticos e obras de caráter 
artístico; acompanhar e fiscalizar a execução de 
projetos de decoração arquitetônica; elaborar 
projetos de escolas, de hospitais, edifícios e 
logradouros públicos; elaborar especificações 
técnicas e normas para obras arquitetônicas; realizar 
estudos e pesquisas para o estabelecimento de 
normas e padrões mínimos de construções 
específicas; realizar cálculos e orçamentos de 
projetos de construções em geral; planejar e orientar 
a construção de reparos de monumentos públicos; 
projetar, dirigir e fiscalizar serviços de urbanismo, 
construção e obras de arquitetura paisagística; 
realizar perícias; emitir pareceres sobre temas da 
área de arquitetura; executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível superior completo.  

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Arquitetura expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe competente. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 01 (uma) vaga, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 16 Contador 

Atribuições Executar funções contábeis complexas; informar 
decisões em matéria de contabilidade; elaborar 
planos de contas; propor normas de administração 
contábil; elaborar planos de contas; propor normas 
de administração contábil; orientar a escrituração de 
livros contábeis; fazer levantamentos e organizar 
balanços e balancetes orçamentários, patrimoniais e 
financeiros; revisar e interpretar balanços; fazer 
perícias contábeis; participar de trabalhos de 
tomadas de contas dos responsáveis por bens ou 
valores do Município; assinar balanços e balancetes; 
preparar relatórios informativos sobre a situação 
financeira e patrimonial das repartições; estudar, sob 
o aspecto contábil, a situação da dívida pública 
municipal; orientar o levantamento de bens 
patrimoniais do Município; proceder auditagem, 
quando devidamente credenciado; executar 

atribuições correlatas. 
Nível de Escolaridade Nível superior completo.  

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Contabilidade expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe competente. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
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de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 01 (uma) vaga, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 17 Engenheiro Civil 

Atribuições Supervisionar, planejar, coordenar e executar, em 
grau de maior complexidade, trabalhos topográficos; 
elaborar projetos de edificação de logradouros, 
prédios públicos e moradias para a população de 
baixa renda; fiscalizar o cumprimento do Código de 
Posturas Municipais, em obras e construções na área 
municipal; elaborar estudos objetivando o 
fornecimento de subsídios ao planejamento urbanos; 
efetuar medições e cálculos para apoio ao 
levantamento aerofotogramétrico; supervisionar 
medição e cálculo de nivelamento; elaborar relatórios 
e pareceres pertinentes a sua área de atuação; 
executar atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível superior completo.  

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Engenharia Civil expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro no órgão de classe competente. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 01 (uma) vaga, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 18 Jornalista 

Atribuições Organizar métodos e processos de trabalhos 
relacionados com a técnica de divulgação e 
comunicação; planejar e elaborar programas de 
informação e comunicação em todos os seus 
aspectos; promover contatos com a imprensa escrita, 
falada e televisionada e outros veículos de difusão, 
com o fim de divulgar as atividades desenvolvidas 
pela Prefeitura; promover integração da Prefeitura 
com a comunidade; editar boletins, jornais e outras 
publicações internas e externas; produzir e manter 
programas audiovisuais; executar atividades 
correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível superior completo.  

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior no curso de 
Comunicação Social, habilitação em jornalismo 
expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação ou 
inscrição e registro no Ministério do Trabalho. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 
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Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 01 (uma) vaga, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 

Cargo 19 Psicólogo 

Atribuições Elaborar e analisar projetos relacionados com a 
especialidade; controlar e avaliar os resultados de 
programas no campo da psicologia; promover, 
orientar e coordenar estudos e pesquisas na área do 
comportamento humano, necessários ao 
planejamento e desenvolvimento municipal; aplicar 
testes individuais e coletivos, com vistas à orientação 
psicopedagógica, bem como à seleção profissional e 
ajustamento ao trabalho; estabelecer medidas 
destinadas a orientar o desenvolvimento 
comportamental do servidor; coordenar, executar e 
avaliar trabalhos que visem a integração, 
desenvolvimento e adaptação do homem ao trabalho 
e à organização; colaborar em trabalhos que visem a 
elaboração de diagnósticos psicossocioeconômicos, 
acompanhar a implantação de programas; colaborar 
com médicos, assistentes sociais e outros 
profissionais, na ajuda aos inadaptados; emitir 
pareceres sobre assuntos de sua competência; 
apresentar relatórios periódicos; coordenar e orientar 
estudos, projetos e investigações sobre as causas de 
desajustamento psicológico; orientar, coordenar e 
acompanhar trabalhos de reabilitação profissional, 
juntamente com outros profissionais; executar 
atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Nível superior completo.  

Requisitos para Investidura no Cargo Diploma de graduação de nível superior em 
Psicologia expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação, com 
registro no órgão de classe competente. 

Remuneração R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) + 100% 
de escolaridade. 

Vantagens Vale Alimentação e Vale Transporte. 

Jornada de Trabalho 30 horas. 

Vagas 01 (uma) vaga, não haverá vagas reservada às 
pessoas com deficiência. 

 


