ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO III:
QUADRO PERMANENTE – QP
CARGOS EFETIVOS E SEUS QUANTITATIVOS
QUADRO I - GRUPO DE APOIO OPERACIONAL
CÓDIGO
CARGO
ESCOLARIDADE
PARA HABILITAÇÃO
GAO-1
Auxiliar de Serviços Alfabetização
Gerais

SINTESE DAS ATIVIDADES DO CARGO
Atividades de natureza repetitiva, relacionadas a preparo e distribuição de alimentos,
limpeza e conservação do patrimônio público, fiscalização de entrada e saída de
pessoas e execução de outras atividades correlatas.
Atividades de natureza repetitiva relacionadas a limpeza e conservação de ruas,
logradouros e prédios públicos, coleta de lixo e outras atividades correlatas.

VENCIMENTO
(R$)
678,00

270
Em
extinção
62
Em
extinção
158
Em
extinção
06

GAO-2

Gari

Alfabetização

GAO-3

Vigia

Alfabetização

Atividades de vigilância e segurança do patrimônio público.

678,00

GAO-4

Auxiliar Mecânico

Alfabetização

678,00

GAO-5

Costureira

Alfabetização

Executar sob supervisão, limpeza, desmonte e montagem de motores e
equipamentos.
Confeccionar uniformes e vestimentas.

GAO-6

Agente de
Manutenção
Motorista de
Veículos leves

Ensino Fundamental
Incompleto
Ensino Fundamental
Incompleto
(CNH AB, B e C)
Ensino Fundamental
Incompleto
(CNH D e E)
Ensino Fundamental
Incompleto

Serviço de alvenaria, carpintaria, eletricidade, pintura, hidráulica, borracharia,
lanternagem e soldagem.
Conduzir automóveis, camionetas e similares, e zelar pela conservação dos mesmos.

813,57

05
Em
extinção
10

904,70

15

Conduzir caminhão, ônibus e outros veículos compatíveis com a CNH, e zelar pela
conservação dos mesmos.

1.233,96

35

Executar trabalhos envolvendo operação e manutenção de roçadeira, Moto serra e
similares.

745,77

010
Em
extinção

GAO-7
GAO-8

Motorista de
Veículos Pesados

GAO-9

Operador de
Equipamentos
Leves
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GAO-10

Operador de
Máquinas Pesadas

GAO-11

GAO-12

Mecânico de
Veículo e Maquinas
Mecânico de
Veículo e Maquinas
Servente

GAO-13

Porteiro

GAO-11

Ensino Fundamental Executar serviços envolvendo operação de máquinas pesadas.
1.635,00
Incompleto e CNH
correspondente
Ensino Fundamental Executar trabalhos mecânicos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e 1.635,00
Incompleto
veículos.
Ensino Fundamental Executar trabalhos mecânicos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e 1.635,00
Incompleto
veículos.
Alfabetização
Executar atividades de apoio a distribuição e preparo de alimentos, como também,
serviços limpeza em unidades escolares de saúde.

08

Fundamental
incompleto

678,00

35

VENCIMENTO
(R$)
813,57

VAGAS

Atividades relativas a aplicação de técnicas de enfermagem, sob supervisão de
enfermeiro

813,57

Fiscalizar mercados, feiras, estabelecimentos comerciais e indústrias que processam
produtos alimentícios de interesse da saúde pública, matadouros e abatedouros;
controle de zoonoses; e, executar as demais atividades de vigilância sanitária.
Executar ações de vigilância de epidemias ou endemias.

813,57

20
Em
extinção
10

813,57

20

Atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias,
individuais ou coletivas.

678,00

100

QUADRO II – GRUPO AUXILIAR DE SAÚDE – GAS
CÓDIGO
CARGO
ESCOLARIDADE
PARA HABILITAÇÃO
GAS-1
Auxiliar em serviços Ensino Fundamental
Odontológicos
Completo
GAS-2
Auxiliar de
Ensino Fundamental
Enfermagem
Completo e Registro no
COREN
GAS-3
Agente de Vigilância Ensino Fundamental
Sanitária
Completo e
especialidade na área.
GAS-4
Agente de Vigilância Ensino Fundamental
Epidemiológica
Completo e
especialidade na área.
Ensino Fundamental Completo e
Agente Comunitário de
GAS-5
Saúde

Residir na área de atuação.

Atuar no sentido de abrir os prédios públicos para ingresso dos servidores,
atuando na portaria a fim de controlar a entrada e saída de pessoas, bem como,
orientá-las para os respectivos departamentos. Incumbe também, prestar
informações quando autorizado, procedendo as anotações do ocorrido nas
dependências dos prédios públicos na respectiva área de supervisão.

SINTESE DAS ATIVIDADES DO CARGO
Auxiliar cirurgião-dentista nos procedimentos inerentes ao cargo.
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QUADRO III – GRUPO DE APOIO ADMINISTRATIVO – GAD
CÓDIGO
CARGO
ESCOLARIDADE
PARA
HABILITAÇÃO
GAD-1
Auxiliar de
Ensino
Administração
Fundamental
GAD-2
GAD-3

Agente de
Fiscalização de
Postura Municipal
Almoxarife

Ensino Médio
Ensino
Fundamental
Ensino Médio

GAD-4

Assistente de
Administração

GAD-5

Ensino Médio

GAD-6

Assistente de
Biblioteca
Fiscal de Tributos

GAD-7

Topógrafo

Ensino Médio

Ensino Médio

QUADRO IV – GRUPO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO – GTNM
CÓDIGO
CARGO
ESCOLARIDADE
PARA
HABILITAÇÃO
GTNM-1
Técnico em
Ensino Médio
Enfermagem
Completo, Curso
em Enfermagem e
registro no

SINTESE DAS ATIVIDADES DO CARGO

VENCIMENTO
(R$)

VAGAS

Executar tarefas administrativas auxiliares à digitalização, arquivo, protocolo,
preenchimento de formulários diversos, operar máquinas copiadoras, receber e
orientar público.
Fiscalização da aplicação das leis municipais, quando da execução de obras públicas
realizadas na administração municipal, regularização de terras, concessões e
permissões de serviços públicos e outras atividades correlatas.
Atividade de identificação, registro e controle de materiais em geral, guarda e
conservação de equipamentos, ferramentas e outros produtos em estoque.
Executar tarefas técnico-administrativa nas áreas de orçamento e finanças, pessoal,
material e patrimônio; coleta, classificação e registro de dados; redação de atos
administrativos e documentos; registro e controle de fichas individuais de alunos
escolar; manter-se informado sobre aplicação de leis, normas e regulamentos
referente à administração geral e especifica; exercer atividades correlatas.
Executar atividades nas bibliotecas e salas de leitura

745,77

104

868,73

02

813,57

06

847,47

160

847,47

11

Executar atividades auxiliares para o fiel cumprimento da legislação tributaria
municipal
Executar atividades de topografia, sob supervisão de Engenheiro

847,47

04

847,47

01

SINTESE DAS ATIVIDADES DO CARGO

VENCIMENTO
(R$)

VAGAS

Atividades relativas a aplicação de técnicas de enfermagem, sob orientação e
supervisão de enfermeiro.

1.201,18

37
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COREN
Ensino Médio
Completo, Curso
de Técnico em
Agropecuária e
registro no CREA
Ensino Médio
Completo, Curso
de Técnico em
Laboratório

GTNM-2

Técnico em
Agropecuária

GTNM-3

Técnico em
Laboratório
Médicos

GTNM-4

Técnico em
Radiologia Médica

GTNM-5

Técnico em
Desenho

GTNM-6

Técnico em
informática

Ensino Médio
Completo, Curso
de Técnico em
Radiologia e
registro no CRTR
Ensino Médio
Completo, Curso
de Técnico em
Desenho Registro
CREA

Ensino Médio
completo e curso
técnico em
informática e
manutenção de
computadores

Atividades de orientação, coordenação e execução de trabalhos á nível médio,
relacionados á técnicas agrícola e pecuária.

1.201,18

03

Realizar tipagem sanguínea, provas de compatibilidade sanguínea pré-transfusional,
coleta de sangue de doadores, pacientes, fracionamento de sangue em
componentes, exames hematológicos, executar e controlar exames de rotina do
laboratório; identificar e registrar amostras colhidas; preparar material biológico para
exame; preparar meios de cultura, antígenos e reagentes; operar e conservar
equipamentos de laboratório.
Atividades envolvendo equipamentos de radioterapia, de radiodiagnóstico empregado
em medicina e odontologia.

1.201,18

06

1.201,18

05

Elaborar e interpretar desenho de projetos na área de construção civil. Desenhar
projetos de construções prediais, de estradas, de arquitetura e de saneamento.
Elaborar desenhos de projetos estruturais, instalações hidráulicas, elétricas, de gás,
ar-condicionado, incêndio, redes de esgoto, águas pluviais e abastecimento de água.
Confecciona maquetes.

1.201,18

01

Executar a manutenção de programas de computadores. Desenvolver programas de
computador, Utilizar ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas
operacionais e banco de dados. Realiza testes de programas de computador.
Garantindo a conservação dosa equipamentos.

QUADRO V – GRUPO DE NIVEL SUPERIOR – GNS
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CÓDIGO

CARGO

ESCOLARIDADE PARA
HABILITAÇÃO
Graduação em Serviço
Social

GNS-1

Assistente Social

GNS-2

Enfermeiro

Graduação em
Enfermagem

GNS-3

Engenheiro Civil

GNS-4

FarmaceuticoBioquimico

GNS-5

Fisioterapeuta

Graduação em
Engenharia Civil
Graduação em
Farmácia/especialização
em bioquímica
Graduação em
Fisioterapia

GNS-6

Médico

Graduação em Medicina

GNS-7

Médico Veterinário

GNS-8

Nutricionista

Graduação em Medicina
Veterinária
Graduação em Nutrição

GNS-9

Odontólogo

Graduação em
Odontologia

GNS-10

Psicólogo

Graduação em
Psicologia

GNS-11

Pedagogo

Graduação em

SINTESE DAS ATIVIDADES DO CARGO
Planejamento, direção coordenação, assessoramento e execução de programas
de assistência social a indivíduos, famílias e grupos comunitários, orientando ou
realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades surgidas
em sue campo de atuação.
Planejamento, direção, assessoramento e execução de serviços de enfermagem,
empregando metodologia especifica para possibilitar a promoção, proteção e
recuperação da saúde, prevenção de doenças e reabilitação de incapacitados.
Atuar nos programas de saúde.
Supervisão e execução de estudos, pareceres e projetos de obras civis e viárias.
Fiscalização de obras visando a liberação do Habite-se.
Atividades relativas a métodos e técnicas de produção e controle de
medicamentos, analises toxicológicas, hematológicas e clinicas para apoio a
diagnósticos.
Planejamento, execução e avaliação de ações preventivas e curativas, visando a
reabilitação física e psíquica do usuário dos serviços de saúde; execução de
métodos e técnicas fisioterápicas em pacientes, de modo a obter o máximo de
recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados por doenças.
Planejamento, direção, assessoramento e execução de programas de saúde;
execução de trabalhos de médico-cirúrgicos.
Planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e
controle das zoonoses.
Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução, referente à
educação alimentar, nutrição e dietética, para indivíduos ou coletividade. Atuar
em programas de saúde.
Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à
assistência buco-dentária em unidades de saúde do Município e ações de
natureza preventiva.
Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos do comportamento humano,
elaborando e aplicando técnicas psicológicas, para possibilitar a orientação,
seleção e treinamento ao campo profissional e o diagnostico e terapia clinica.
Planejar e executar atividades de orientação educacional; elaboração de cursos
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VENCIMENTO
(R$)
2.227,96

VAGAS

3.082,52

12

3.971,96

01

3.971,96

02

2.227,96

01

8.814,00

10

2.227,96

01

2.227,96

02

2.354,40

06

2.227,96

03

2.227,96

03

04
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Pedagogia
GNS-12

Terapeuta
Ocupacional

Graduação em Terapia
Ocupacional

GNS-13

Fonoaudiólogo

Graduação em
Fonoaudiologia

para formação e qualificação profissional; atividades educativas da comunidade
de natureza educativa de conservação do meio ambiente, trânsito, promoção
social, recreação (40 horas semanais).
Planejar, desenvolver e executar técnicas de Terapia Ocupacional para promover
e estimular o cuidado pessoal, a autonomia e o trabalho do educando com o
objetivo de conservar, recuperar e desenvolver sua capacidade física e mental.
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando-se de
protocolos e
procedimentos específicos de fonoaudiologia. Orientar pacientes, familiares;
desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida.
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01

2.227,96

01

