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LEI Nº 238/2009  
 

 
Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários do 
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Ipixuna 
do Pará e dá outras providências. 

 
A Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, Estado do Pará, aprovou e eu 

Evaldo Oliveira da Cunha, Prefeito Municipal, sanciono e mando que se publique a 
seguinte Lei. 
 
 CAPITULO I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º  Fica instituído o PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALARIOS – PCCS, dos 
Servidores Municípiais da Prefeitura Municiapl de Ipixuna do Pará, com os seguintes 
princípios básicos:  

 
I -  a promoção do desenvolvimento do servidor, através da oferta de 

programas de capacitação profissional e de um sistema de carreira que estimule o 
desenvolvimento técnico; 

II -  a conscientização do servidor para a responsabilidade no gerenciamento 
de sua carreira funcional, sensibilizando-o para a importância da busca constante de 
sua qualificação profissional, com vistas às oportunidades de promoção; 

III -  a estimulação da pratica de um sistema de gestão integrada do Quadro de 
Pessoal do Poder Executivo Municipal, baseado nos princípios de co-responsabilidade 
e comprometimentos dos agentes políticos, Secretários, Diretores, Coordenadores, 
Chefes de Unidades e Assessores. 

IV -  a garantia de valorização dos servidores municipais, de acordo com o 
tempo de serviço, merecimento e aprefeiçamento prossional, desempenho e aferição 
de conhecimento mediante avaliações periódicas.  

V -  a criação de condições para realização pessoal, e servir de instrumento 
para a melhoria das condições de trabalho. 

VI -  o estimulo à profissionalização, a atualização e o aperfeiçoamento técnico 
dos servidores municipais. 

VII -  o desenvolvimento dos servidores municipais na respectiva carreira, com 
base na qualificação profissional e no esforço pessoal.  
 

Art. 2º  Este Plano tem como objetivo: 
 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CNPJ 83.268.011/0001-84 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 2

I -  instituir um sistema de carreira funcional que assegure a 
profissionalização do servidor público municipal; 

II -  implementar uma política de treinamento e aperfeiçoamento de Recursos 
Humanos; 

III -  institucionalizar o sistema de mérito, como critério de promoção e acesso 
mediante avaliação de desempenho satisfatória para o desenvolvimento na carreira; 

IV -  implantar uma política de vencimentos que adote como parâmetros as 
disponibilidades financeiras do Poder Executivo; 

 
Art. 3º  Ficam sujeitos ao referido Plano – PCCS, todos os servidores públicos 
ocupantes de Cargo de Provimento Efetivo e de Provimento em Comissão da 
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 

 
Parágrafo único. Os servidores do Magistério são regidos por esta lei naquilo que 
não contrariar os dispositivos da Lei do Plano de Carreira e Renumeração do 
Magistério da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA BÁSICA DO PCCS 

 
Art. 4º  O Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS é integrado pelos seguintes 
Quadros: 

 
a) Quadro de Cargos de Provimento Efetivo; 
b) Quadro de Cargos de Provimento em Comissão; 
c) Quadro de Funções Gratificadas; 
d) Quadro de Cargos em Extinção. 

 
 

CAPÍTULO III 
DO PROVIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS 

 
Art. 5º  O ingresso nos cargos do Quadro de Provimento Efetivo dar-se-á 
exclusivamente através de concurso público, de provas ou de provas e títulos, na 
referência inicial do estágio e respectiva categoria salarial em que a especialidade 
estiver prevista, conforme art.37, Inciso II da Constituição Federal de 1988. 

 
Art. 6º  Os Cargos de Provimento Efetivo estão assim classificados, quanto a sua 
natureza: 
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a) GRUPO I – AUXILIAR 
b) GRUPO II – MÉDIO 
c) GRUPO III – MAGISTÉRIO 
d) GRUPO IV – SUPERIOR 

 
Art. 7º  GRUPO AUXILIAR: Pertencem ao Grupo Auxiliar os servidores 
enquadrados em cargos para cujo provimento é exigida escolaridade até a 8ª Série do 
Ensino Fundamental. 
 
§1º  - O Grupo Auxiliar é composto de (três) subgrupos, a seguir descritos: 
 

a) Subgrupo I – Escolaridade mínima exigida: Alfabetizado – de 1ª a 3ª Série; 
b) Subgrupo II – Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 
Incompleto – 1ª a 4ª Série; 
c) Subgrupo III – Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental 
Completo (1º Grau). 
 

§2º - Os cargos que constituem o Grupo Auxiliar são: 
 

GRUPO I – AUXILIAR 
 

CÓD. CARGO 
ESCOLARIDADE MINIMA 

EXIGIDA 
SUBGRUPO 

101 Auxiliar de Oficina Mecânica Alfabetizado Subgrupo I 
102 Auxiliar de Serviços Gerais Alfabetizado Subgrupo I 
103 Carpinteiro Alfabetizado Subgrupo I 
104 Coveiro Alfabetizado Subgrupo I 
105 Encanador Alfabetizado Subgrupo I 
106 Mecânico de Auto e Caminhões Alfabetizado Subgrupo I 
107 Mecânico de Máquinas Pesadas Alfabetizado Subgrupo I 
108 Motorista Fluvial Alfabetizado Subgrupo I 
109 Pedreiro Alfabetizado Subgrupo I 
110 Servente Alfabetizado Subgrupo I 
111 Vigia Alfabetizado Subgrupo I 

112 Motorista de Veículos Leves 
Ensino Fundamental 
Incompleto – CNH A/B e 
B/C 

Subgrupo II 

113 Motorista de Veículos Pesados 
Ensino Fundamental 
Incompleto – CNH D ou E 

Subgrupo II 

114 Operador de Manutenção 
Ensino Fundamental 
Incompleto -  

Subgrupo II 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CNPJ 83.268.011/0001-84 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 4

115 Operador de Máquinas Leves 
Ensino Fundamental 
Incompleto - CNH A/B e 
B/C 

Subgrupo II 

116 Operador de Máquinas Pesadas 
Ensino Fundamental 
Incompleto– CNH C, D ou E 

Subgrupo II 

117 
Operador de Micro Sistema de 
Abastecimento de Água 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

Subgrupo II 

118 
Operador de Sistema de 
Abastecimento de Água 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

Subgrupo II 

119 Pintor 
Ensino Fundamental 
Incompleto 

Subgrupo II 

120 Agente de Combate a Endemias 
Ensino Fundamental 
Completo 

Subgrupo III 

121 Auxiliar Administrativo 
Ensino Fundamental 
Completo 

Subgrupo III 

122 Auxiliar de Biblioteca 
Ensino Fundamental 
Completo 

Subgrupo III 

123 Auxiliar de Enfermagem 

Ensino Fundamental 
Completo + curso técnico 
profissionalizante na área 
de atuação 

Subgrupo III 

124 Eletricista 

Ensino Fundamental 
Completo + curso técnico 
profissionalizante na área 
de atuação 

Subgrupo III 

125 Fiscal de Água e Esgoto 
Ensino Fundamental 
Completo 

Subgrupo III 

126 Guarda Municipal 
Ensino Fundamental 
Completo + Aprovação em 
Curso de Formação 

Subgrupo III 

 
Art. 8º  GRUPO MÉDIO: Pertencem ao Grupo Médio os servidores enquadrados em 
cargos para cujo provimento é exigida escolaridade mínima de Ensino Médio 
Completo (2º grau). 
 

Parágrafo único - Os cargos que constituem o Grupo Médio são: 
 

GRUPO II - MÉDIO 
  

CÓD. CARGO ESCOLARIDADE MINIMA EXIGIDA 
201  Agente de Vigilância Sanitária Ensino Médio Completo 
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202  Agente Fiscal de Legislação e Tributos Ensino Médio Completo 
203  Assistente Administrativo Ensino Médio Completo 
204  Auxiliar de Secretaria Ensino Médio Completo 
205  Fiscal de Meio Ambiente Ensino Médio Completo 
206  Fiscal de Obras Ensino Médio Completo 
207  Inspetor Escolar Ensino Médio Completo 

208  Microscopista 
Ensino Médio Completo + curso 
técnico profissionalizante na área de 
atuação 

209  Secretário Escolar 
Ensino Médio Completo + curso 
técnico profissionalizante na área de 
atuação 

210  Técnico Agrimensor 

Ensino Médio Completo, curso 
técnico específico na área com 
Registro profissional no órgão de 
classe. 

211  Técnico em Agropecuária 

Ensino Médio Completo, curso 
técnico específico na área com 
Registro profissional no órgão de 
classe. 

212  Técnico em Contabilidade 

Ensino Médio Completo, curso 
técnico específico na área com 
Registro profissional no órgão de 
classe. 

213  Técnico em Edificações 

Ensino Médio Completo, curso 
técnico específico na área com 
Registro profissional no órgão de 
classe. 

214  Técnico em Enfermagem 

Ensino Médio Completo, curso 
técnico específico na área com 
Registro profissional no órgão de 
classe. 

215  Técnico em Higiene Dental 

Ensino Médio Completo, curso 
técnico específico na área com 
Registro profissional no órgão de 
classe. 

216  Técnico em Informática 
Ensino Médio Completo, curso 
técnico específico na área. 

217  Técnico em Meio Ambiente 
Ensino Médio Completo, curso 
técnico específico na área com 
Registro profissional no órgão de 
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classe. 

218  Técnico em Segurança do Trabalho 

Ensino Médio Completo, curso 
técnico específico na área com 
Registro profissional no órgão de 
classe. 

219  Técnico em Tributos Ensino Médio Completo 
  

Art. 9º  GRUPO MAGISTÉRIO: Pertencem ao Grupo Magistério os servidores 
enquadrados em cargos para cujo provimento é exigida escolaridade em cursos da 
área do Magistério, em conformidade com o previsto na Lei do Plano de Carreira e 
Renumeração do Magistério da Prefeituro Municipal de Ipixuna do Pará. 
 

Parágrafo único - O Grupo do Magistério é composto de 02 (dois) subgrupos: 
 

a) Subgrupo I – Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio Completo com 
Magistério. 
b) Subgrupo II – Escolaridade mínima exigida: 3º Grau Completo com 
habilitação especifica na área de atuação. 

                                                   
GRUPO III – MAGISTÉRIO 

 

CÓD. CARGO 
ESCOLARIDADE MINIMA 

EXIGIDA 
SUBGRUPOS 

301  
Professor com 
Magistério – 1ª a 4ª 
série 

Ensino Médio Completo com 
magistério 

Subgrupo I 

302  
Professor Pedagógico 
– 1ª a 4ª. Série 

3º Grau Completo com 
habilitação específica na área de 
atuação. 

Subgrupo II 

 
Art. 10. GRUPO SUPERIOR: Pertencem ao Grupo Superior os servidores 
enquadrados em cargos cujo provimento é exigida habilitação específica na área de 
atuação em cursos de 3º Grau, com diploma devidamente registrado no respectivo 
órgão de classe competente. 
 
Parágrafo único. Os cargos que constituem o Grupo Superior são: 
                                                 

GRUPO IV – SUPERIOR 
 

CÓD. CARGO ESCOLARIDADE MINIMA EXIGIDA 
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401  Administrador 
Ensino Superior Completo na área especifica, 
com Registro no conselho Competente 

402  Advogado 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

403  Analista de Sistema 
Ensino Superior Completo, Graduação em 
Ciências da Computação, Análise de Sistemas ou 
Processamento de Dados 

404  Arquiteto 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

405  Assistente Social 
Ensino Superior Completo c na área especifica 
om Registro no conselho Competente 

406  Contador 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

407  Enfermeiro 
Ensino Superior Completoem na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

408  Engenheiro Agrimensor 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

409  Engenheiro Agrônomo 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

410  Engenheiro Ambiental 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

411  Engenheiro Civil 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

412  Engenheiro Elétrico 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

413  Engenheiro Florestal 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

414  Engenheiro Mecânico 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

415  Farmacêutico Bioquímico 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

416  Fisioterapeuta 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

417  Fonoaudiólogo 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

418  Jornalista 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

419  Médico Clínico Geral 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

420  Médico Especialista – Ensino Superior Completo na área especifica 
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Ginecologia com Registro no conselho Competente e 
Especialidade na área 

421  
Médico Especialista – 
Pediatria 

Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente e 
Especialidade na área 

422  
Médico Especialista – 
Ultrasonografia 

Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente e 
Especialidade na área 

423  Médico Veterinário 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

424  Nutricionista 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente e 
Especialidade na área 

425  Odontólogo 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 

426  Pedagogo Ensino Superior Completo na área especifica. 

427  
Professor Licenciatura 
Plena Artes 

Ensino Superior Completo com Licenciatura 
Plena em Artes 

428  
Professor Licenciatura 
Plena em Ciências 

Ensino Superior Completo com Licenciatura 
Plena em Ciências 

429  
Professor Licenciatura 
Plena em Educação Física 

Ensino Superior Completo com Licenciatura 
Plena em Educação Física 

430  
Professor Licenciatura 
Plena em Filosofia 

Ensino Superior Completo com Licenciatura 
Plena em Filosofia 

431  
Professor Licenciatura 
Plena em Geografia 

Ensino Superior Completo com Licenciatura 
Plena em Geografia 

432  
Professor Licenciatura 
Plena em Historia 

Ensino Superior Completo com Licenciatura 
Plena em História 

433  
Professor Licenciatura 
Plena em Letras 

Ensino Superior Completo com Licenciatura 
Plena em Letras 

434  

Professor Licenciatura 
Plena em Letras-Lingua 
Estrangeira 
(Inglês/Espanhol) 

Executar ações pedagógicas de ensino público 
com conteúdo específico nos currículos de Letras 
Habilitação em Língua Estrangeira Inglês e/ou 
Espanhol 

435  
Professor Licenciatura 
Plena em Matemática 

Ensino Superior Completo com Licenciatura 
Plena em Matemática 

436  
Professor Licenciatura 
Plena em Sociologia 

Ensino Superior Completo com Licenciatura 
Plena em Sociologia 

437  Psicólogo 
Ensino Superior Completo na área especifica 
com Registro no conselho Competente 
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438  Educação Especial 
Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com 
Habilitação ou Especialização em Educação 
Especial 

439  Coordenador Pedagógico 
Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com 
Habilitação ou especialização em Orientação 
Educacional e/ou Supervisão Escolar 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO INGRESSO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

 
Seção I 

DO INGRESSO NA CARREIRA 
 

Art. 11. O ingresso para os cargos de provimento efetivo dar-se-à na referência inicial 
da categoria funcional, mediante habilitação em concurso público de provas ou de 
provas e títulos. 
 
Art. 12. O desenvolvimento do servidor nas Carreiras das diversas áreas da 
Administração Geral da Prefeitura dar-se-á mediante progressão horizontal. 
 
Art. 13. Progressão Horizontal é a elevação do servidor efetivo de um grau de 
vencimento para outro, imediatamente superior, dentro da faixa de vencimentos do 
cargo a que pertencer. 
 
Art. 14. A Progressão Horizontal corresponderá a um acréscimo máximo de 03% 
(três por cento) sobre o vencimento do grau inicial (grau “A”) e será concedida ao 
servidor efetivo, a cada 03 (três) anos, limitada a 12 (doze) graus, desde que satisfaça 
cumulativamente os seguintes requisitos: 
 

I -  cumprir o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no 
cargo, entre uma progressão horizontal e outra; 

II -  obter na média do resultado das 03 (três) últimas avaliações de 
desempenho, o aproveitamento conforme tabela abaixo: 
 

Avaliação de Desempenho Porcentagem da Progressão 
80% a 100%  03% 
60% a 79% 02% 

 
§1º - Nos casos de afastamento superior a 90 (noventa) dias por motivo de licença 
para tratamento de saúde, a contagem do interstício para fins de progressão será 
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suspensa, reiniciando-se quando do retorno do servidor para completar o tempo de 
que trata este artigo. 
 
§2º  - O período de afastamento por doença profissional será computado para efeitos 
de progressão. 
 
§3º - A contagem de tempo para novo período será iniciada no dia seguinte àquele 
que o servidor houver completado o período anterior, desde que tenha obtido a 
progressão. 
 
§4º  - Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor não serão computados nem 
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 
 
§5º - Aplicam-se os dispositivos deste artigo aos servidores do Magistério no que 
concerne ao ingresso na carreira e os interstícios a serem obedecidos para efeito de 
progressão horizontal. 
 
Art. 15. O período aquisitivo para a Progressão Horizontal será interrompido nas 
seguintes hipóteses: 
 

I -  quando o servidor sofrer penalidade disciplinar prevista na legislação 
municipal; 

II -  quando o servidor faltar ao serviço, no período de um ano, por mais de 06 
(seis) dias, continuados ou não, ressalvados as faltas consideradas legais pelo Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Ipixuna do Pará. 
 
Parágrafo único. Aplicada a pena do caput deste artigo, inicia-se para o servidor, 
nova contagem do período para fins de obtenção da Progressão Horizontal. 
 
Art. 16. O servidor efetivo que ingressar no serviço público municipal após a data de 
aprovação deste Plano, não fará jus ao acréscimo pecuniário relativo ao adicional por 
tempo de serviço, denominado qüinqüênio, previsto no Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos do Município de Ipixuna do Pará, mas tão somente, à progressão 
horizontal, não sendo lícita a acumulação desses adicionais. 
 
Art. 17. Se por omissão, a Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos, deixar de realizar uma ou mais avaliações de desempenho, o número de 
avaliações não realizadas no interstício será subtraído do número de avaliações de 
desempenho individual exigidas para progressão. 
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Art. 18. Após a conclusão do estágio probatório, o servidor considerado apto será 
posicionado no 2º (segundo) grau da classe de ingresso na carreira. 
 
Art. 19. Perderá o direito à progressão o servidor que, no período aquisitivo: 
 

I. sofrer punição disciplinar de suspensão ou for exonerado ou destituído de 
cargo de provimento em comissão ou função gratificada que estiver exercendo. 

II. afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os casos 
previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias vigentes e em 
legislação própria. 

 
§1º - Nas hipóteses previstas no inciso I do caput deste artigo, o tempo anterior ao 
cumprimento da penalidade aplicada não poderá ser computado para efeito de 
integralização do interstício; 
 
§2º - Na hipótese prevista no inciso II do caput deste artigo, o afastamento ensejará a 
suspensão do período aquisitivo para fins de progressão, contando-se, para tais fins, 
o período anterior ao afastamento desde que tenha sido concluída a respectiva 
avaliação periódica de desempenho individual. 
 
Art. 20. Os servidores considerados estáveis no serviço público nos termos do artigo 
19 do ADCT, que forem devidamente aprovados em concurso público, terão direito à 
Progressão Horizontal a partir da data de investidura no cargo efetivo. 
 
Art. 21. O acréscimo pecuniário adquirido pela Progressão Horizontal incorpora-se 
ao vencimento do servidor. 
 
Art. 22. O servidor efetivo que for designado para exercer cargo em comissão, fará jus 
somente às progressões da carreira. 
 
 

Seção II 
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA 

 
Art. 23. O poder público incentivará a formação e a qualificação dos servidores das 
carreiras das diversas áreas da Administração Geral, proporcionando: 
 

I -  as condições institucionais para uma qualificação e avaliação que 
propiciem a realização profissional e o pleno desenvolvimento das potencialidades 
dos servidores da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará; 
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II -  a qualificação dos servidores para o incremento do desenvolvimento 
organizacional do órgão ou instituição e de sua correspondente função social; 

III -  a criação de mecanismos que estimulem o crescimento funcional e 
favoreçam a motivação dos servidores. 
 
Art. 24. A formação e a qualificação dos servidores deverão conter os instrumentos 
necessários à consecução dos seguintes objetivos: 
 

I -  a conscientização do servidor, visando sua atuação no âmbito da função 
social da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará e o exercício pleno de sua 
cidadania, para propiciar ao usuário um serviço de qualidade; 

II -  o desenvolvimento integral do cidadão-servidor público. 
 

Subseção I 
DO AFASTAMENTO DO SEVIDOR PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 
Art. 25. A Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, mediante autorização do Chefe do 
Executivo, poderá autorizar o afastamento do servidor, total ou parcial, com ou sem 
ônus, para freqüentar curso de graduação, aperfeiçoamento ou especialização, 
assegurada a remuneração integral do cargo efetivo. 
 
§1º - Caso o afastamento seja deferido como licença remunerada, além da percepção 
integral de sua remuneração, o servidor preservará todos os seus direitos, ficando 
obrigado a remeter mensalmente ao seu órgão de lotação o comprovante de 
freqüência do referido curso; 
 
§2º - A falta de freqüência implicará a suspensão automática da licença e da 
remuneração do servidor, devendo retornar ao serviço público no prazo de trinta 
dias; 
 
§3º  - A licença para freqüentar curso de aperfeiçoamento ou especialização somente 
será concedida se este for compatível com a formação e as funções exercidas pelo 
servidor e do interesse do Governo Municipal; 
 
§4º  - A licença para freqüentar cursos de graduação será restrita àqueles cursos não 
oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior existentes na Região de Integração 
do Capim; 
 
§5º - Findo o estudo, somente decorrido igual período, será permitido novo 
afastamento. 
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Art. 26. Concluindo a licença de que trata o artigo anterior, ao servidor beneficiado 
não será concedida a exoneração ou licença para interesse particular, antes de 
decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese do ressarcimento 
da despesa havida com seu afastamento ao Tesouro Municipal. 
 
Parágrafo único. Não cumprida a obrigação prevista neste artigo, o servidor 
ressarcirá ao Município as despesas havidas com seu afastamento. 
 
 

Subseção II 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
Art. 27.  A Avaliação de Desempenho deverá constituir-se em um processo 
pedagógico participativo, abrangendo, de forma integrada, a avaliação: 
 

I -  das atividades dos servidores; 
II -  das atividades dos coletivos de trabalho; 
III -  das atividades do órgão ou da instituição. 

 
Art. 28.  O Processo de Avaliação de Desempenho deverá gerar elementos que 
subsidiem a avaliação sistemática da política de pessoal e a formulação ou adequação 
do planejamento das instituições, cumprindo a função social da Administração Geral 
da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 
 
Art. 29.  Os instrumentos utilizados para avaliar o desempenho deverão ser 
estruturados com objetividade, precisão, validade, legitimidade, publicidade e 
adequação aos objetivos, métodos e resultados definidos nesta Lei e serão 
regulamentados por Decreto do Chefe do Executivo. 
 
Art. 30.  A avaliação de desempenho que tem por objetivo dar eficiência ao serviço 
público será realizada anualmente, pelo chefe imediato do servidor, sob a orientação 
e coordenação da Comissão de Desenvolvimento Funcional, constituída por 06 
(seis) membros, sendo 03 (três) indicados pelos servidores e 03 (três) indicados pelo 
Prefeito Municipal, com alternância de seus membros a cada 03 (três) anos, na forma 
a ser regulamentada em Decreto do Executivo Municipal. 
 
Art. 31.  A avaliação de desempenho deverá procurar dar eficiência ao serviço público 
e, nesse processo, serão considerados, no mínimo, os seguintes fatores: 
 

I -  assiduidade; 
II -  disciplina; 
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III -  capacidade de iniciativa; 
IV -  produtividade; 
V -  responsabilidade; 
VI -  idoneidade. 

 
Art. 32.  Outros critérios para a Avaliação de Desempenho poderão ser estabelecidos 
por Decreto do Executivo Municipal. 
 
Art. 33.  Para que a Avaliação de Desempenho seja efetiva, deverão ser observados os 
seguintes fatores: 
 

I -  periodicidade; 
II -  conhecimento prévio dos fatores de avaliação pelos servidores; 
III -  objetividade e adequação dos processos e instrumentos de avaliação ao 

conteúdo ocupacional das carreiras; 
IV -  fundamentação escrita da avaliação; 
V -  conhecimento do resultado da avaliação pelo servidor. 

 
Art. 34.  Os instrumentos de Avaliação de Desempenho deverão ser preenchidos 
tanto pela chefia imediata do servidor quanto pelo próprio servidor e serão enviados 
à Comissão de Desenvolvimento Funcional, para análise e apuração. 
 
Parágrafo Único. O Poder Executivo poderá valer-se de assessoria externa, 
contratada especialmente para dar suporte técnico à Comissão de Desenvolvimento 
Funcional. 
 

 
CAPÍTULO V 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

Art. 35. O servidor aprovado em concurso público, nomeado e empossado, submeter-
se-á ao estágio probatório durante três anos, a contar da data do início do exercício, 
para adquirir estabilidade no serviço público. 
 
Parágrafo único. O servidor em estágio probatório terá seu desempenho 
acompanhado e avaliado, periodicamente, como condição para adquirir estabilidade, 
por comissão e critérios especialmente constituídos para essa finalidade, conforme 
disposto no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais. 
 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CNPJ 83.268.011/0001-84 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 15

Art. 36. O servidor que não preencher os requisitos necessários, obtendo avaliações 
negativas, será exonerado do cargo, desde que lhe seja dado a oportunidade do 
contraditório e da ampla defesa em processo administrativo. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DO ENQUADRAMENTO 

 
Art. 37. O enquadramento do servidor no Quadro de Provimento Efetivo dá-se-à na 
referência inicial, em cargo correspondente com atribuições e responsabilidades ao 
cargo ocupado mediante aprovação em concurso público. 
 
Art. 38.  A cada categoria funcional corresponderá a escalas progressivas de 
vencimentos equivalentes a 12 (doze) referências salariais, com uma variação de 
03% (três por cento) entre uma e outra. 
 
Art. 39. Para fins desta Lei não será permitido ao servidor da Prefeitura Municipal de 
Ipixuna do Pará o desenvolvimento de atividades não correspondentes ao cargo para 
o qual foi concursado. 
 
Art. 40. Todas as providências cabíveis relativas ao enquadramento dos servidores 
nas faixas salariais serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos, mediante aprovação por Decreto do Chefe do 
Executivo Municipal. 
 
Art. 41. O enquadramento não poderá resultar em redução do vencimento básico. 
 
Art. 42. Nenhum servidor será enquadrado para fins desta Lei com base em cargo que 
ocupe em Comissão. 
 
Art. 43. Os cargos que constituem o Quadro em Extinção passam a denominar-se de 
acordo com a tabela de correspondência constante no anexo XI. 
 
Art. 44. Os servidores efetivos/estáveis, que tiverem seus cargos extintos por força 
desta Lei, serão reclassificados para os novos cargos criados, ocorrendo o seu 
enquadramento em cargo com funções assemelhadas as que vinham exercendo por 
ocasião da aprovação deste PCCS. 
 
Art. 45. O servidor, cujo enquadramento tenha sido feito em desacordo com as 
disposições desta Lei, poderá num prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da 
publicação do Decreto de enquadramento, peticionar ao Chefe do Executivo 
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Municipal, através de requerimento fundamentado, solicitando revisão do ato que o 
enquadrou. 
 
Paragráfo único. O Prefeito Municipal, após emissão de parecer jurídico emitido pela 
Procuradoria Geral do Município e após análise fundamentada da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos, decidirá no prazo de 30 (trinta) 
dias sobre o pleito do servidor. 

 
CAPITULO VII 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
 

Art. 46. Cargo de Provimento em Comissão é aquele que, em virtude de Lei, depende 
da confiança pessoal do Chefe do Poder Executivo para o seu provimento e se destina 
às atividades de Direção e Assessoramento Superior – DAS. 
 
Parágrafo único. Os Cargos de Provimento em Comissão estão previstos no Anexo 
VII desta lei e integram a Lei da Estrutura Administrativa do Poder Executivo do 
Município de Ipixuna do Pará.  
 
Art. 47. Os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração 
por Decreto do Chefe do Poder Executivo. 
 
Parágrafo Único - O servidor efetivo que perder a designação do Cargo de 
Provimento em Comissão retornará ao Cargo Efetivo e voltará a perceber o 
vencimento atribuído ao respecivo cargo efetivo. 
 
Art. 48.  A exoneração de Cargo de Provimento em Comissão dar-se-á: 
 

I -  a juízo do Chefe do Executivo Municipal; 
II -  a pedido do próprio servidor. 

 
CAPITULO VIII 

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 
Art. 49. As funções gratificadas de categoria funcional, Direção e Assessoramento 
Intermediário – DAI, envolvem atividades de chefia e assistência de nível 
intermediário da estrutura dos órgãos municipais e serão atribuídas, exclusivamente, 
aos ocupantes de Cargos de Provimento Efetivo. 
 
§1º - Compete ao Prefeito Municipal designar e dispensar servidores do exercício de 
Funções Gratificadas; 
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§2º - A Função Gratificada será percebida cumulativamente com o vencimento do 
cargo ocupado pelo servidor e suas atribuições, jornada semanal de trabalho e 
lotação, serão fixadas através de Decreto do Poder Executivo Municipal; 
 
§3º - O servidor público não poderá exercer mais de uma Função Gratificada nem 
acumular esta com Cargo de Provimento em Comissão.  
 
§4º - O servidor que perder a designação da Função Gratificada voltará a perceber o 
vencimento do seu cargo efetivo; 
 
§5º - As Funções Gratificadas, bem como os índices de gratificação estão previstos no 
Anexo VIII desta Lei. 
 

CAPITULO IX 
DO VENCIMENTO E VANTAGENS PECUNIÁRIAS 

 
Art. 50. Os vencimentos iniciais dos Cargos de Provimento Efetivo estão definidos no 
Grau A de cada uma das Classes do Anexo IX desta Lei. 
 
Art. 51. A tabela de vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo das Carreiras da 
Administração Geral da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, para fins de 
Progressão na Carreira é a constante do Anexo IX desta lei. 

 
Art. 52. A revisão geral dos vencimentos estabelecidos para os Cargos de Provimento 
Efetivo, bem como para os Cargos de Provimento em Comissão, deverá ser efetuada 
anualmente, por lei específica, sempre na mesma data e sem distinção de índices, 
conforme disposto no art. 37, inciso X da Constituição Federal, desde que não 
ultrapasse os limites da despesa com pessoal, estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 
Parágrafo único. A revisão dos vencimentos mencionada no caput deste artigo 
ocorrerá, sempre, à época do reajuste do salário mínimo nacional. 
 
Art. 53. A cada Cargo de Provimento Efetivo corresponde uma Classe e Grau de 
Vencimento sobre o qual incidirão todas as vantagens a que o servidor fizer jus. 
 
Parágrafo único. O Anexo IX contém os vencimentos correspondentes a cada uma 
das Classes dos Cargos de Provimento Dfetivo. 
 
Art. 54. O servidor titular de Cargo de Provimento Efetivo, nomeado para exercer 
Cargo de Provimento em Comissão poderá optar pelo maior vencimento entre estes 



 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CNPJ 83.268.011/0001-84 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 18

cargos e, se exonerado do Cargo de Provimento em Comissão, voltará a perceber o 
vencimento do Cargo de Provimento Efetivo para o qual foi concursado. 
 
Parágrafo único. Os servidores do quadro efetivo nomeados para Cargos de 
Provimento em Comissão terão direito à progressão horizontal, pelos seus cargos 
efetivos, desde que tenham ingressado no serviço público municipal após a vigência 
desta Lei. 

 
CAPITULO X 

                                                                   DA JORNADA 
 
Art. 55. A jornada de trabalho dos servidores públicos municipais pode ser de 30 ou 
40 horas semanais. 
 
§ 1°- A jornada de trabalho será definida em edital de concurso e poderá ser alterada 
mediante a necessidade do serviço e interesse público. 

 
§ 2° - Para efeito de cálculo, serão consideradas: 

  
I – para a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais: 150 (cento e 

cinqüenta) horas mensais ou 06 (seis) horas diárias; 
II – para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais: 200 (duzentas) horas 

mensais ou 08 (oito) horas diárias. 
 

§ 3°. Os servidores permanecerão nas jornadas de trabalho que estiverem cumprindo 
na data de publicação desta Lei, que poderão ser alteradas mediante a necessidade do 
serviço e interesse público. 
 
Art. 56. O servidor perceberá vencimento base proporcional à sua jornada de 
trabalho. 
 
Art. 57. O servidor poderá trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno 
e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço. 
 
§ 1°- Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo: 
 

I – de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais; 
II – de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais. 

 
§ 2°. Decreto do Chefe do Executivo Municipal disciplinará o regime de cumprimento 
da jornada de trabalho dos servidores. 
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§ 3°. Os servidores designados para regime de plantão poderão ter jornada de 30 ou 
40 horas semanais e as horas trabalhadas a maior ou a menor deverão ser 
compensadas no mês seguinte. 

 
CAPITULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

Art. 58. O regime jurídico dos servidores da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará 
é o Estatutário, conforme previsto em lei especifica. 
 
Art. 59. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento do exercício de 2010. 
 
Art. 60. Ficam aprovados os Anexos I a XI, que fazem parte integrante da presente 
Lei. 
 
Art. 61. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 62. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 141/2002. 
 
 

        Gabinete do Prefeito Municipal de Ipixuna do Pará, 23 de dezembro de 2009. 
 
 
 

EVALDO OLIVEIRA DA CUNHA 
Prefeito Municipal
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ANEXO I - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

RELAÇÃO DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, SALÁRIOS BASE 
 

GRUPO AUXILIAR – ESCOLARIDADE MINIMA EXIGIDA: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO – (DE 1ª A 
3ª SÉRIE) 

 

CÓDIGO CARGO Nº DE VAGAS SALÁRIO BASE 

101  Auxiliar de Oficina Mecânica 01 465,00 

102  Auxiliar de serviços gerais 87 465,00 

103  Carpinteiro 01 465,00 

104  Coveiro 03 465,00 

105  Encanador 06 465,00 

106  Mecânico de Auto e Caminhões 02 465,00 

107  Mecânico de Máquinas Pesadas 04 500,00 

108  Motorista Fluvial 04 465,00 

109  Pedreiro 02 465,00 

110  Servente 263 465,00 

111  Vigia 60 465,00 
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ANEXO II - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  
 

RELAÇÃO DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, SALARIOS BASE  
 

GRUPO AUXILIAR - ESCOLARIDADE MINIMA EXIGIDA: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO – (DE 1ª A 
4ª SÉRIE) 

 

CÓDIGO CARGO Nº DE VAGAS SALÁRIO BASE 

112  Motorista de Veículos Leves 06 500,00 

113  Motorista de Veículos Pesados 20 611,79 

114  Operador de Manutenção 03 465,00 

115  Operador de Máquinas Leves 07 672,97 

116  Operador de Máquinas Pesadas 02 800,00 

117  Operador de Micro Sistema de Abastecimento de Água 60 465,00 

118  Operador de Sistema de Abastecimento de Água 25 465,00 

119  Pintor 03 465,00 
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ANEXO III - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  
 

RELAÇÃO DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, SALARIOS BASE  
 

GRUPO AUXILIAR – ESCOLARIDADE MINIMA EXIGIDA: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – (1º GRAU) 
 

CÓDIGO CARGO Nº DE VAGAS SALÁRIO BASE 

120  Agente de Combate a Endemias 18 497,93 

121  Auxiliar Administrativo 100 465,00 

122  Auxiliar de Biblioteca 07 465,00 

123  Auxiliar de Enfermagem 06 465,00 

124  Eletricista 03 465,00 

125  Fiscal de Água e Esgoto 06 465,00 

126  Guarda Municipal 150 465,00 
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ANEXO IV - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

RELAÇÃO DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, SALARIOS BASE 
 

GRUPO MÉDIO - ESCOLARIDADE MINIMA EXIGIDA: ENSINO MÉDIO COMPLETO  
 

CÓDIGO CARGO Nº DE VAGAS SALÁRIO BASE 

201  Agente de Vigilância Sanitária 02 550,62 

202  Agente Fiscal de Legislação e Tributos 10 550,62 

203  Assistente Administrativo 72 550,62 

204  Auxiliar de Secretaria 01 550,62 

205  Fiscal de Meio Ambiente 02 550,62 

206  Fiscal de Obras 04 550,62 

207  Inspetor Escolar 01 930,00 

208  Microscopista 19 550,62 

209  Secretário Escolar 15 550,62 

210  Técnico Agrimensor 04 734,15 

211  Técnico em Agropecuária 09 734,15 

212  Técnico em Contabilidade 06 550,62 

213  Técnico em Edificações 01 550,62 

214  Técnico em Enfermagem 31 550,62 

215  Técnico em Higiene Dental 05 550,62 
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216  Técnico em Informática 12 550,62 

217  Técnico em Meio Ambiente 02 550,62 

218  Técnico em Segurança do Trabalho 01 550,62 

219  Técnico em Tributos 06 550,62 
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ANEXO V - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

RELAÇÃO DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, SALARIOS BASE 
 

MAGISTÉRIO – ESCOLARIDADE MINIMA EXIGIDA: ENSINO MÉDIO COMPLETO COM MAGISTÉRIO 
 

CÓDIGO CARGO Nº DE VAGAS SALÁRIO BASE 

301  Professor com Magistério – 1ª a 4ª Série 144 465,00 

302  Professor Pedagógico – 1ª a 4ª Série 130 930,00 
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ANEXO VI - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  
 

RELAÇÃO DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, SALARIOS BASE  
 

GRUPO SUPERIOR – ESCOLARIDADE MINIMA EXIGIDA: 3º GRAU COMPLETO  
 

CÓD. CARGO Nº DE VAGAS SALÁRIO BASE 

401  Administrador 01 2.299,51 

402  Advogado 01 2.299,51 

403  Analista de Sistema 01 2.299,51 

404  Arquiteto 01 3.500,00 

405  Assistente Social 05 1.957,00 

406  Contador 01 2.299,51 

407  Enfermeiro 12 3.801,00 

408  Engenheiro Agrimensor 01 2.299,51 

409  Engenheiro Agrônomo 01 2.299,51 

410  Engenheiro Ambiental 01 2.299,51 

411  Engenheiro Civil 01 3.500,00 

412  Engenheiro Elétrico 01 2.299,51 

413  Engenheiro Florestal 01 2.299,51 

414  Engenheiro Mecânico 01 2.299,51 
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415  Farmacêutico Bioquímico 02 2.299,51 

416  Fisioterapeuta 02 2.500,00 

417  Fonoaudiólogo 01 3.801,00 

418  Jornalista 01 1.538,50 

419  Médico Clínico Geral 08 4.547,00 

420  Médico Especialista – Ginecologia 02 3.801,00 

421  Médico Especialista – Pediatria 02 3.801,00 

422  Médico Especialista - Ultrasonografia 02 3.801,00 

423  Médico Veterinário 02 1.800,50 

424  Nutricionista 04 2.447,18 

425  Odontólogo  05 2.478,88 

426  Pedagogo 01 930,00 

427  Professor Licenciatura Plena Artes 06 930,00 

428  Professor Licenciatura Plena em Ciências 09 930,00 

429  Professor Licenciatura Plena em Educação Física 07 930,00 

430  Professor Licenciatura Plena em Filosofia 03 930,00 

431  Professor Licenciatura Plena em Geografia 12 930,00 

432  Professor Licenciatura Plena em Historia 09 930,00 

433  Professor Licenciatura Plena em Letras  27 930,00 

434  Professor Licenciatura Plena em Letras-Habilitação 05 930,00 
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Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol) 

435  Professor Licenciatura Plena em Matemática 22 930,00 

436  Professor Licenciatura Plena em Sociologia 03 930,00 

437  Psicólogo  03 2.447,18 

438  Educação Especial 06 930,00 

439  Coordenador Pedagógico 27 930,00 
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ANEXO VII – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO  
 

RELAÇÃO DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, SALARIOS BASE  
  

CÓD. CARGO 
Nº DE 

VAGAS 
SALÁRIO 

BASE 

501 (CC-02) Chefe de Gabinete do Executivo Municipal 1 3.500,00 

502 (CC-02) Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 1 3.500,00 

503 (CC-02) Secretário Municipal de Finanças 1 3.500,00 

504 (CC-02) Secretário Municipal de Planejamento 1 3.500,00 

505 (CC-02) Secretário Municipal de Saúde 1 3.500,00 

506 (CC-02) Secretário Municipal de Educação 1 3.500,00 

507 (CC-02) Secretário Municipal de Promoção Social 1 3.500,00 

508 (CC-02) Secretário Municipal de Agropecuária e Abastecimento 1 3.500,00 

509 (CC-02) Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Mineração 1 3.500,00 

510 (CC-02) Secretário Municipal de Produção 1 3.500,00 

511 (CC-02) Secretário Municipal de Obras, Urbanismo, Transportes e Energia 1 3.500,00 

512 (CC-02) Secretário Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer 1 3.500,00 

513 (CC-02) Secretário Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 1 3.500,00 

514 (CC-02) Secretário Municipal de Saneamento Básico 1 3.500,00 

515 (CC-03) Coordenador de Licitações e Contratos Administrativos 1 3.494,72 

516 (CC-03) Coordenador de Controle Interno 1 3.494,72 
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517 (CC-01) Procurador Geral do Município 1 6.989,44 

518 (CC-03) Procurador Judicial 1 3.494,72 

519 (CC-03) Procurador Extra Judicial 1 3.494,72 

520 (CC-09) Diretor 36 1.397,88 

521 (CC-09) Chefe de Departamento 5 1.397,88 

522 (CC-08) Assessor Técnico I 19 1.537,67 

523 (CC-10) Assessor Técnico II 7 1.383,90 

524 (CC-09) Assessor Especial 9 1.397,88 

525 (CC-11) Assessor de Gabinete 15 1.258,09 

526 (CC-13) Agente Distrital 5 978,52 

527 (CC-14) Agente Regional I 16 908,63 

528 (CC-15) Agente Regional II 4 576,00 

529 (CC-16) Agente Regional III 4 465,00 

530 (CC-12) Coordenador 14 1.118,31 

531 (CC-04) Gestor Escolar 15 2.468,00 

532 (CC-05) Vice-Gestor Escolar 15 1.984,00 

533 (CC-07) Coordenador Escolar Nível Médio 2 1.568,00 

534 (CC-06) Coordenador Escolar Nível Superior 5 1.739,00 
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ANEXO VIII – FUNÇÕES GRATIFICADAS  
 

RELAÇÃO DAS FUNÇÕES, NÚMEROS DE VAGAS, ÍNDICE DE GRATIFICAÇÃO 
 

Nº FUNÇÃO GRATIFICADA (CONCURSADO) SIMBOLO QUANT. 
01 Chefe de Setor FG-20% 03 
02 Chefe de Unidade FG-10% 02 
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ANEXO IX  
 

QUADRO DE CLASSES E GRAUS 
 

CLASSE 
GRAU 

A B C D E F G H I J K L 
I 465,00 478,95 493,32 508,12 523,36 539,06 555,23 571,89 589,05 606,72 624,92 643,67 
II 497,93 512,87 528,25 544,10 560,42 577,24 594,55 612,39 630,76 649,69 669,18 689,25 
III 500,00 515,00 530,45 546,36 562,75 579,64 597,03 614,94 633,39 652,39 671,96 692,12 
IV 550,62 567,14 584,15 601,68 619,73 638,32 657,47 677,19 697,51 718,43 739,99 762,19 
V 611,79 630,14 649,05 668,52 688,58 709,23 730,51 752,42 775,00 798,25 822,19 846,86 
VI 672,97 693,16 713,95 735,37 757,43 780,16 803,56 827,67 852,50 878,07 904,42 931,55 
VII 734,15 756,17 778,86 802,23 826,29 851,08 876,61 902,91 930,00 957,90 986,64 1.016,24 
VIII 800,00 824,00 848,72 874,18 900,41 927,42 955,24 983,90 1.013,42 1.043,82 1.075,13 1.107,39 
IX 930,00 957,90 986,64 1.016,24 1.046,72 1.078,12 1.110,47 1.143,78 1.178,10 1.213,44 1.249,84 1.287,34 
X 1.538,50 1.584,66 1.632,19 1.681,16 1.731,60 1.783,54 1.837,05 1.892,16 1.948,93 2.007,39 2.067,62 2.129,64 
XI 1.800,50 1.854,52 1.910,15 1.967,45 2.026,48 2.087,27 2.149,89 2.214,39 2.280,82 2.349,24 2.419,72 2.492,31 
XII 1.957,00 2.015,71 2.076,18 2.138,47 2.202,62 2.268,70 2.336,76 2.406,86 2.479,07 2.553,44 2.630,04 2.708,95 
XIII 2.299,51 2.368,50 2.439,55 2.512,74 2.588,12 2.665,76 2.745,74 2.828,11 2.912,95 3.000,34 3.090,35 3.183,06 
XIV 2.447,17 2.520,59 2.596,20 2.674,09 2.754,31 2.836,94 2.922,05 3.009,71 3.100,00 3.193,00 3.288,79 3.387,46 
XV 2.478,88 2.553,25 2.629,84 2.708,74 2.790,00 2.873,70 2.959,91 3.048,71 3.140,17 3.234,38 3.331,41 3.431,35 
XVI 2.500,00 2.575,00 2.652,25 2.731,82 2.813,77 2.898,19 2.985,13 3.074,68 3.166,93 3.261,93 3.359,79 3.460,58 
XVII 3.500,00 3.605,00 3.713,15 3.824,54 3.939,28 4.057,46 4.179,18 4.304,56 4.433,70 4.566,71 4.703,71 4.844,82 
XVII 3.801,00 3.915,03 4.032,48 4.153,46 4.278,06 4.406,40 4.538,59 4.674,75 4.814,99 4.959,44 5.108,23 5.261,47 
XIX 4.547,00 4.683,41 4.823,91 4.968,63 5.117,69 5.271,22 5.429,36 5.592,24 5.760,00 5.932,80 6.110,79 6.294,11 
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ANEXO X – SÍNTESE DAS ATIVIDADES 
GRUPO I – AUXILIAR 

 

SUBGRUPO CARGO CÓD. SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

Subgrupo I Auxiliar de Oficina 
Mecânica 

101  Auxiliar na revisão e conserto de sistemas mecânicos de veículos, 
máquinas pesadas, bombas e aparelhos eletrônicos; substituir peças e 
componentes variados de carros, caminhões e máquinas pesadas; 
ajustar a calibragem de pneus; substituir pneus avariados ou 
desgastados; limpar os filtros que protegem os diferentes sistemas do 
motor; lubrificar peças do motor, ferragens de carrocerias, articulações 
dos sistemas de direção, do freio e outros elementos, aplicando o óleo 
adequado; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Subgrupo I Auxiliar de 
Serviços Gerais 

102  Executar atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e 
conservação de prédios públicos, móveis e equipamentos, tarefas braçais 
de ajudante de pedreiro, de roçagem, capina e jardinagem, de limpeza de 
ruas, praças, jardins, monumentos, bosques, mercados e feiras, de 
coletas de lixo e materiais e outras atividades próprias do cargo nos 
diversos prédios e escolas da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará. 

Subgrupo I Carpinteiro 103  Executar trabalhos de carpintaria; montar formas de madeira e painéis; 
construir andaimes; proteção de madeira e estruturas de madeira para 
telhado; escorar lajes e grandes vãos; montar portas e esquadrias; 
finalizar serviço de desmonte de andaimes; limpeza e lubrificação de 
formas metálicas; selecionar materiais reutilizáveis; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
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Subgrupo I Coveiro 104  Proceder à abertura de sepultura dentro das normas de higiene e saúde 
pública; proceder à inumação de cadáveres; providenciar a exumação de 
cadáveres; executar trabalhos de conservação e limpeza de cemitérios e 
necrotérios; atender às normas de segurança e higiene do trabalho; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Subgrupo I Encanador 105  Executar trabalhos de montagem, instalação e conservação de 
tubulações, louças sanitárias, caixas d’água, chuveiros; executar outras 
atividades correlatas. 

Subgrupo I Mecânico de Auto 
e Caminhões 

106  Realizar manutenção preventiva e corretiva de motores, sistemas e 
partes de veículos automotores; substituir peças, reparar e testar 
desempenho de componentes e sistemas de veículos; planejar as 
atividades de manutenção e registrar informações técnicas; executar 
outras tarefas compatíveis com o cargo. 

Subgrupo I Mecânico de 
Máquinas Pesadas 

107  Realizar manutenção preventiva e corretiva em máquinas pesadas e 
implementos agrícolas; preparar peças para montagem de equipamento; 
inspecionar e testar o funcionamento de máquinas e equipamentos; 
planejar as atividades de manutenção e registrar informações técnicas; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Subgrupo I Motorista Fluvial 108  Conduzir embarcações (voadeiras, barcos, etc) de uso da Prefeitura 
Muncipal de Ipixuna do Pará, zelando e tendo o cuidado devido com sua 
segurança, tripulantes e demais transeuntes. 

Subgrupo I Pedreiro 109  Executar serviços de assentamento de meio-fio, sarjeta e manilha de 
barro ou concreto; construir alicerces, assentar tijolos, blocos, pedras, 
pisos e azulejos, segundo as técnicas pertinentes; orientar ou executar a 
mistura de materiais para obtenção de argamassa; rebocar as estruturas 
construídas; realizar trabalhos de manutenção preventiva e corretiva em 
prédios e logradouros públicos municipais; construir túmulos e fechar 
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sepulturas; zelar pela limpeza do local de trabalho e conservação do 
equipamento usado; executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 

Subgrupo I Servente 110  Executar atividades gerais e básicas da Secretaria de Educação e órgãos 
da Prefeitura: no preparo e distribuição da merenda escolar, lanches e 
outros; nos trabalhos de copa e cozinha, preparando e servindo o café, 
recolhendo, lavando e guardando os utensílios; efetuar carga e descarga 
de material e mercadorias, deslocando-os aos locais estabelecidos; 
executar trabalhos de limpeza e conservação das instalações e dos 
materiais utilizados, bem como, limpeza dos móveis, equipamentos e 
imóveis, interna e externamente; e executar outras atividades correlatas. 

Subgrupo I Vigia 111  Executar atividades relativas à segurança de prédios públicos 
Municipais; executar serviços de ronda diurna e noturna dos prédios 
públicos municipais e áreas adjacentes, bem como em praças, postos de 
saúde e escolas; controlar a entrada e saída de veículos, pessoas e 
volumes em repartições municipais durante o expediente de trabalho; 
zelar pelo patrimônio, colaborar para sua manutenção e perfeito uso do 
patrimônio municipal; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Subgrupo II Motorista de 
Veículos Leves 
 

REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino 

112  Dirigir caminhões, camionetas, automóveis, motocicletas e similares de 
acordo com a categoria; recolher o veículo à garagem ou local destinado 
quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito 
porventura existente; manter o veículo lubrificado, lavado e abastecido 
zelando pela sua conservação; realizar viagens; atender às normas de 
segurança e higiene do trabalho; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 
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Fundamental 
incompleto 

CNH A/B e C 

Subgrupo II Motorista de 
Veículos Pesados 
 

REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

+ CNH D ou E 

113  Dirigir ônibus, ambulância, van e similares de acordo com a categoria; 
conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros 
e cargas; auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, 
conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, macas; 
eventualmente, operar rádio transceptor; recolher o veículo à garagem 
ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando 
qualquer defeito porventura existente; manter o veículo lubrificado, 
lavado e abastecido zelando pela sua conservação; atender às normas de 
segurança e higiene do trabalho; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Subgrupo II Operador de 
Manutenção 

114  Operar na manutenção do sistema hidráulico, limpeza e conservação de 
poços. 

Subgrupo II Operador de 
Máquinas Leves 

REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto + 
CNH A/B e C 

115  Operar tratores de pneus que trabalham preferencialmente na 
agricultura; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando 
concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura 
existente; atender às normas de segurança e higiene do trabalho; 
executar tarefas afins zelando pelo patrimônio e servindo à população 
com qualidade nos serviços. 
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Subgrupo II Operador de 
Máquinas Pesadas 

REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino 
Fundamental 

inompleto 
+ CNH D ou E 

 

116  Operar as máquinas da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará – 
motoniveladora, pá carregadeira, trator de esteira; rolo compactador de 
grande porte, patrol e retroescavadeira e outras que forem adquiridas; 
recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a 
jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; 
registrar a quantidade de trabalho executado, anotando horários, 
quilometragem e outros dados; zelar pela manutenção e conservação 
das máquinas e equipamentos utilizados; atender às normas de 
segurança e higiene do trabalho; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 

Subgrupo II Operador de 
Micro-Sistema de 
Abastecmento de 
Água 

117  Operacionalizar, administrar e zelar pelos micros-sistemas de 
abastecimento de água da zona rural; zelar pela manutenção e 
conservação das máquinas e equipamentos utilizados; atender às 
normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Subgrupo II Operador de 
Sistema de 
Abastecimento de 
Água 

118  Operacionalizar, administrar e zelar pelos sistemas de abastecimento de 
água da sede do município e dos distritos; zelar pela manutenção e 
conservação das máquinas e equipamentos utilizados; atender às 
normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Subgrupo II Pintor 119  Executar a pintura de prédios públicos, superfícies externas e internas, 
preparar as superfícies que serão revestidas; pintar faixas, abrir letreiro; 
revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e 
materiais plásticos; executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 
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Subgrupo III Agente de 
Endemias 

120  Agente de saúde que executa ações de vigilância sanitária, enfocando 
surtos ou Possibilidades de crises promovidas por mosquitos da dengue, 
malária, moluscos, morcegos, executando ações preventivas e 
campanhas de erradicação. 

Subgrupo III Auxiliar 
Administrativo 

121  Executar atividades de apoio administrativo nas áreas de secretaria, 
organização de documentos, arquivos, recepção e orientação ao público, 
protocolo, operação de máquinas copiadoras, coleta e entrega de 
documentos externamente, abertura e fechamento de dependências dos 
prédios públicos, atendimento da comunidade e serviços afins. 

Subgrupo III Auxiliar de 
Biblioteca 

122  Auxiliar os serviços de atendimento ao estudante e ao povo, orientando 
sobre consulta ao estoque de livros, jornais, revistas, documentários, 
assim como, orientar consultas na internet ou informações sobre como 
encontrar respostas ao que se procura. 

Subgrupo III Auxiliar de 
Enfermagem 
 

REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
+ Registro no 

Conselho 
Competente 

123  Auxiliar no serviço de enfermagem e atendimento de pacientes; 
preparar e esterilizar o material e instrumental, ambientes e 
equipamentos, obedecendo a prescrições; zelar pelo bem-estar e 
segurança dos doentes; zelar pela conservação dos instrumentos 
utilizados; ajudar a transportar doentes; fazer visitas difundindo noções 
gerais sobre saúde e saneamento; atuar em campanhas de prevenção de 
doenças, aplicando testes e vacinas dentro e fora da unidade sanitária; 
colaborar na coleta de dados estatísticos e outros requeridos nos 
programas de saúde; executar tarefas afins. 
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Subgrupo III Eletricista 
REQUISITOS 

MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino 
Fundamental 

completo + curso 
técnico 

124  Executar serviços de eletrecidade nos prédios públicos municipais; 
realizar manutenção preventiva e corretiva; instalar sistemas e 
componentes eletroeletrônicos; realizar medições e testes; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Subgrupo III Fiscal de Água e 
Esgoto 

125  Efetuar a fiscalização na rede de distribuição e nos domicílios, agindo na 
prevenção do disperdício de água; proceder a fiscalização de esgotos 
sanitários; a medição do consumo dos serviços prestados de 
abastecimento de água; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Subgrupo III Guarda Municipal 
 

REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
+ Aprovação em 

Curso de 
Formação 

126  Promover a preservação dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal 
de Ipixuna do Pará, executar serviços de vigilância diurna e noturna em 
locais previamente determinados; prevenir, proibir, inibir e restringir 
ações nefastas de pessoas que atentem contra os bens, serviços e 
instalações Municipais; educar, orientar, fiscalizar, controlar e policiar o 
trânsito nas vias e logradouros municipais, visando segurança da 
população e a fluidez do trafego; vigiar e proteger o patrimônio 
ecológico, cultural arquitetônico e ambiental do município, adotando 
medidas educativas e preventivas; exercer o poder de policia com o 
objetivo de proteger a tranqüilidade e segurança dos cidadãos;  
colaborar, com os órgãos estaduais para o desenvolvimento e o 
provimento da segurança publica do Município, visando cessar 
atividades que violem as normas de saúde, higiene, segurança, 
funcionalidade, moralidade e quaisquer outros do interesse do 
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município; participar de maneira ativa das comemorações cívicas do 
município, destinadas a exaltação do patriotismo.; manter a segurança 
pessoal do Prefeito e Vice-Prefeito, auxiliar a Defesa Civil do Município e 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
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GRUPO II – MÉDIO 
 

CARGO CÓD. SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

Agente de Vigilância Sanitária 
 

201  Executar ações de proteção da população; fiscalizar mercados, feiras, 
casas comerciais e indústrias que lidam com produtos de interesse da 
saúde pública, matadouros e abatedouros; participar nas ações de 
controle de zoonoses; fiscalizar atos de depredação contra a fauna e a 
flora do Município; executar as demais ações de vigilância sanitária. 

Agente Fiscal de Legislação e 
Tributos 

202  Promover periodicamente fiscalizações aos contribuintes cadastrados 
ou a atividades não cadastradas no Sistema Tributário do Município, 
para a verificação do cumprimento da Legislação Tributária Municipal 
em vigor; Cumprir programação emanada da Chefia do Departamento de 
Fiscalização e Auditoria Fiscal/Tributos e Arrecadação; Emitir Relatório 
de Fiscalizações realizadas; Emitir Termo de Inicio e Termino de 
Fiscalização;  Emitir Auto de Infração; Solicitar do sujeito passivo 
(Contribuinte) para procedimentos de fiscalização a exibição de livros 
comerciais e fiscais, documentos em geral relacionados com os objetivos 
do ato fiscalizatório, solicitar informações, declarações, fazer vistorias, 
levantamentos e avaliações em bens que constituam matéria tributável, 
além de outras verificações previstas na legislação tributária do 
município; Efetuar autuações, apreensões e impor multas e outras 
penalidades a contribuintes que descumprirem a Legislação Tributária e 
o Código de Posturas Municipal em vigor; Levantar débitos tributários 
em atraso de pagamento, ainda não prescritos; Encaminhar a seu 
superior hierárquico todas as informações levantadas em suas 
fiscalizações para que sejam tomadas as providências legais cabíveis. 
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Assistente Administrativo 203  Executar atividades de confiança no âmbito do Secretariado municipal e 
cargos de confiança, sendo responsáveis em redigir e digitar expedientes 
administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; 
secretariar reuniões e lavrar atas; fazer ou orientar levantamentos de 
bens patrimoniais; coleta, classificação e registro de dados; executar 
tarefas afins em relações públicas, planejamento e atendimento. 

Auxiliar de Secretaria 204  Executar tarefas relativas às secretarias escolares, matrícula, censo 
escolar, boletins, transferências estudantis, bem como, apoio à escola e 
aos professores. 

Fiscal de Meio Ambiente 205  Participar dos programas de educação ambiental; fiscalizar as infrações 
ao meio ambiente; fiscalizar as empresas poluidoras do meio ambiente, 
lavrando autos de infração e fazendo cumprir a legislação municipal 
sobre meio ambiente; fiscalizar as ocorrências de degradação do meio 
ambiente; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Fiscal de Obras 206  Realizar a fiscalização de obras executadas no município, limpeza 
pública e aplicação de sanções administrativas (notificações, multas e 
embargos em obras) em conformidade com as Leis Municipais. 

Inspetor Escolar 207  Auxiliar a equipe técnico-administrativo-pedagógica nas atividades 
diárias da Unidade Escolar. Comunicar ao Gestor Escolar os casos de 
enfermidades ou acidentes ocorridos com alunos. Desenvolver, junto aos 
alunos, hábitos e atitudes sociais. Controlar a entrada dos alunos e o 
horário de recreio, prevenindo a ocorrência de impontualidade. 
Providenciar, junto ao Gestor Escolar a autorização para os casos de saída 
de alunos da Unidade Escolar, antes do término do horário normal. Levar 
ao conhecimento do Gestor Escolar as faltas disciplinares consideradas 
graves. Executar todos os serviços pertinentes ao seu cargo e 
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determinados pela Direção da Unidade Escolar. Auxiliar e acompanhar as 
atividades extraclasse realizadas na Unidade Escolar. 

Microscopista 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

PROVIMENTO 
Ensino Médio Completo + curso 

profissionalizante  
+ Certificado 

208  Realizar tipagens sanguíneas; prova de compatibilidade sanguínea pré-
transfusional; coleta de sangue em doadores e/ou pacientes; colher e 
examinar exames de rotina; identificar e registrar amostras colhidas; 
preparar material biológico para exame; ler, analisar, registrar 
resultados de exames de malária, leishmaniose, etc.; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Secretário Escolar 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Médio Completo + curso 
profissionalizante 

+ Certificado 

209  Identificar e executar as diretrizes constantes nos instrumentos 
gerenciais da escola; interpretar resultados de avaliações quantitativas e 
qualitativas de desempenho escolar e institucional, utilizar os 
instrumentos do planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os 
procedimentos referentes a pessoal, recursos materiais, patrimônio, 
ensino e sistema de informação; atender às solicitações dos órgãos 
competentes no que se refere ao fornecimentos de dados relativos ao 
estabelecimento; manter atualizada toda a documentação do 
estabelecimento sob sua responsabilidade; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Técnico Agrimensor 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Médio Completo + curso 
técnico profissionalizante 

+ Registro no Conselho 
competente 

210  Realizar levantamentos topográficos e planimétricos, determinando o 
perfil, localização, dimensões e configuração de terrenos campos e 
estradas, fornecendo dados necessários aos trabalhos de construção, 
exploração e elaboração de mapas; analisar mapas e plantas; títulos de 
propriedade; registros e especificações;  
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Técnico em Agropecuária 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

PROVIMENTO 
Ensino Médio Completo + curso 

técnico profissionalizante 
+ Registro no Conselho 

competente 

211  Atividade de orientação, coordenação e execução de trabalhos de 
assistência técnica e assessoramento às unidades familiares do meio 
rural, orientando as atividades agropecuárias de modo sustentável. 

Técnico em Contabilidade 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

PROVIMENTO 
Ensino Médio Completo + curso 

técnico profissionalizante 
+ Registro no Conselho 

competente 

212  Executar serviços auxiliares de contabilidade; executar a escrituração de 
livros contábeis; valendo-se de sistemas manuais e informatizados; 
analisar e conciliar as contas, conferir os saldos, localizar e retificar 
possíveis erros; garantir a correção das operações contábeis; proceder à 
classificação e avaliação das despesas; apropriar custos de bens e 
serviços, elaborar balancetes, balanços e outros demonstrativos 
contábeis; apresentar resultados parciais e totais de situação 
patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Técnico em Edificações 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Médio Completo + curso 
técnico profissionalizante 

+ Registro no Conselho 
competente 

213  Executar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 
técnico; conduzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção de obras; elaborar orçamento, padronização, mensuração e 
controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico; fiscalizar obra 
e serviço técnico; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

Técnico em Enfermagem 
 

214  Executar trabalho de enfermagem de nível médio, orientando e 
acompanhando o trabalho de auxiliares; executar ações assistenciais de 
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Médio Completo + curso 
técnico profissionalizante 

+ Registro no Conselho 
competente 

enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro; participar da equipe de 
saúde; organizar o ambiente de trabalho; dar continuidade aos plantões; 
trabalhar de acordo com as normas e procedimentos de biossegurança; 
realizar registros e elaborar relatórios técnicos; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Técnico em Higiene Dental 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

PROVIMENTO 
Ensino Médio Completo + curso 

técnico profissionalizante 
+ Registro no Conselho 

competente 

215  Atuar nos programas educativos com atividades de orientação e 
prevenção para a saúde bucal; Participar de levantamentos 
epidemiológicos em saúde bucal; Realizar aplicação de flúor, profilaxia 
bucal (bochechos e escovação) e antissepsia; outras atividades inerentes 
ao cargo.  

Técnico em Informática 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

PROVIMENTO 
Ensino Médio Completo + curso 

técnico profissionalizante 
+ Registro no Conselho 

competente 

216  Administrar ambiente informatizado; prestar suporte às unidades 
administrativas no que tange a administração e implantação de 
software; estabelecer padrões; coordenar projetos; cuidar da rede 
lógica; realizar manutenção de hardware; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 

Técnico em Meio Ambiente 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Médio Completo + curso 

217  Atuar no planejamento e administração, das diretrizes, normas e limites 
para a ocupação atual e futura do ambiente; avaliar a dimensão das 
alterações ambientais provocadas por ações antrópicas, sobre o meio 
ambiente; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
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técnico profissionalizante 
+ Registro no Conselho 

competente 
Técnico em Segurança do 
Trabalho 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

PROVIMENTO 
Ensino Médio Completo + curso 

técnico profissionalizante 
+ Registro no Conselho 

competente 
 

218  Auxiliar na promoção de condições favoráveis para a saúde do 
trabalhador nos órgãos da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará; fazer 
levantamento dos locais insalubres e perigosos; providenciar a 
implantação de métodos de segurança; fiscalizar periodicamente os 
locais de risco, propondo métodos para diminuir ou eliminar a 
ocorrência de acidentes; controlar e analisar os acidentes de trabalho; 
solicitar os equipamentos necessários à segurança no trabalho; analisar 
acidentes de trabalho ocorridos, identificando suas causas e emitindo 
propostas de melhorias das condições de segurança; coordenar 
campanhas de prevenção de acidentes no trabalho visando a integridade 
física e mental da comunidade; executar outras tarefas compatíveis com 
a natureza do cargo. 

Técnico em Tributos 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

PROVIMENTO 
Ensino Médio Completo  

219  Conhecer o código tributário do município, os impostos cobrados, os 
cálculos a serem feitos, a modalidade de cobrança junto ao contribuinte 
e executar a política municipal de arrecadação tributária. 
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GRUPO III – MAGISTÉRIO 
 

SUBGRUPO CARGO COD. SÍNTESE DAS ATIVIDADES 
Subgrupo I Professor com Magistério 

– 1ª a 4ª série 
301  Executar atividades pedagógicas nas séries de 1ª a 4ª, 

ajudando no desenvolvimento da criança e do 
adolescente na formação básica para um aprendizado 
de qualidade e fundamental para que os educandos 
tenham a continuidade nos seus estudos. 

Subgrupo II Professor Pedagógico – 1ª a 4ª. 
Série 

302  Executar ações pedagógicas de ensino público com 
habilitação específica. 
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GRUPO IV – SUPERIOR 
 

CARGO COD. SÍNTESE DAS ATIVIDADES 
Administrador 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de Administração 
+ Registro no Conselho 

competente 

401  Planejar, supervisionar e executar atividades de administração geral 
e técnica no desenvolvimento dos diversos setores da Prefeitura 
Municipal de Ipixuna do Pará, nas áreas de Recursos Humanos, 
Financeira, Marketing, Produção, Análise de Sistemas e Métodos, 
bem como realizar consultoria administrativa; acompanhar e propor 
alternativas para o desenvolvimento da estrutura organizacional do 
Município verificando o funcionamento vigente, visando propor e 
efetivar sugestões; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 

Advogado 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área do Direito 

+ Registro no Conselho 
competente 

402  Prestar assistência jurídica ao Prefeito e titulares das repartições 
municipais; representar o Município judicial e extrajudicialmente; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins. 

Analista de Sistema 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo 
Graduação em Ciências da 
Computação, Analista de 

403  Administrar, projetar, implantar e analisar redes de computadores, 
programas de computadores, conjuntos de componentes de um 
computador, definir rotinas de acesso, segurança, integridade e 
recuperação de dados, implantar sistemas para utilização, prestar 
assessoramento técnico quanto à implantação, utilização e 
adequação de computadores, respeitados os regulamentos do 
serviço. 
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Sistemas ou Processamento de 
Dados 

Arquiteto 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo em 
Arquitetura 

+ Registro no Conselho 
competente 

404  Projetar, orientar e supervisionar as construções de edifícios 
públicos, obras urbanísticas e de caráter artístico; realizar perícias e 
fazer arbitramentos; participar da elaboração, revisão e prestação de 
contas de projetos; examinar projetos e proceder à vistoria de 
construções; expedir notificações e autos de infração referentes a 
irregularidades por infringência a normas e posturas municipais, 
constatadas na sua área de atuação; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 

Assistente Social 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo em 
Assitente Social  

+ Registro no Conselho 
competente 

405  Planejar e executar programas, estudos, pesquisas ou atividades no 
campo do serviço social; selecionar candidatos a amparo pelos 
serviços de assistência; prestar serviços em creches, centros de 
cuidados diurnos de oportunidades e sociais; prestar 
assessoramento; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução de atividades próprias do cargo; executar 
tarefas afins; inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão. 

Contador 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo em 
Contabilidade + Registro no 

Conselho competente 

406  Organizar e dirigir os trabalhos inerentes a contabilidade da 
Prefeitura, planejando, supervisionando, orientando sua execução, 
de acordo com as exigências legais e administrativas; elaborar e 
controlar os orçamentos e balanços do Município; apurar os 
elementos necessários ao controle da situação patrimonial e 
financeira da Prefeitura; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 
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Enfermeiro 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo em 
enfermagem 

+ Registro no Conselho 
competente 

407  Executar ou supervisionar trabalhos técnicos de enfermagem nos 
estabelecimentos de assistência médico-hospitalar do Município; 
prestar assistência a pacientes hospitalizados; fazer curativos; 
aplicar vacinas e injeções; ministrar remédios; responder pela 
observância das prescrições médicas relativas a pacientes; 
apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão. 

Engenheiro Agrimensor 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de engenharia especifica  

+ Registro no Conselho 
competente 

408  Realizar atividades em topografia, geodésia e batimetria, levantando 
e calculando pontos topográficos e geodésicos; elaborar documentos 
cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas; 
efetuar levantamentos por meio de imagens terrestres, aéreas e 
orbitais; gerenciar projetos e obras de agrimensura e cartografia; 
assessorar na implantação de sistemas de informações geográficas; 
implementar projetos geométricos; pesquisar novas tecnologias; 
executa outras atividades correlatas ao cargo. 

Engenheiro Agrônomo 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de engenharia especifica   

+ Registro no Conselho 
competente 

409  Executar e supervisionar as atividades técnicas ligadas a cultivos e 
pastos, utilizando métodos e técnicas para melhor aproveitamento 
do solo; orientar e coordenar trabalhos de adubagem, irrigação, 
drenagem e construção de barragens para fins agrícolas; expedir 
notificações e autos de infração referentes a irregularidades por 
infringências a normas e posturas municipais; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do 
cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 

Engenheiro Ambiental 410  Realizar atividades de nível superior que envolva o assessoramento 
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA 

PROVIMENTO 
Ensino Superior Completo na 
área de engenharia especifica  

+ Registro no Conselho 
competente 

às necessidades administrativas da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ, compreendendo a realização de vistorias, 
perícias, avaliações, análise de documentos, realização de estudos 
técnicos, coleta de dados e pesquisas, prestando informações 
técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios em matérias 
da área de Engenharia Ambiental, indicando a fundamentação 
técnica, métodos e parâmetros aplicados, referentes ao meio 
ambiente urbano e industrial; controle de emissões ambientais; 
resíduos industriais e urbanos; avaliação de impactos ambientais em 
grupos multidisciplinares; controle anti-poluição; riscos 
tecnológicos e ambientais; conservação ambiental e seus serviços 
afins e correlatos; Cabe, ainda, atuar em projetos, convênios e 
programas de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ, em conjunto com outras instituições; realizar trabalhos 
que exijam conhecimentos básicos de informática; responsabilizar-
se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 

Engenheiro Civil 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de engenharia especifica 

+ Registro no Conselho 
competente 

411  Executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e 
conservação de estradas de rodagem, vias públicas, de obras e 
iluminação pública, bem como obras de captação, abastecimento de 
água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural; realizar 
perícias, avaliações, laudos e arbitramentos; expedir notificações de 
autos de infração referentes a irregularidades por infringência a 
normas e posturas municipais, constatadas na sua área de atuação; 
examinar projetos e proceder vistorias de construções; Cabe, ainda, 
atuar em projetos, convênios e programas de interesse da 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, em conjunto com 
outras instituições; 

Engenheiro Elétrico 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de engenharia especifica 

+ Registro no Conselho 
competente 

412  Realizar atividades de nível superior, relacionadas ao planejamento, 
coordenação, supervisão e execução de projetos de engenharia 
elétrica, bem como de operação e manutenção de equipamentos e 
sistemas; realizar trabalhos que exijam conhecimentos básicos de 
informática, dentre outras de mesma natureza e grau de 
complexidade; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias 
à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

Engenheiro Florestal 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de engenharia especifica 

+ Registro no Conselho 
competente 

413  Planejar, supervisionar e executar atividades técnicas relativas ao 
cultivo, preservação, expansão e aproveitamento racional das 
reservas florestais e biológicas; estudar e resolver problemas de 
plantio, transplante, poda, corte e derrubadas de árvores em 
logradouros públicos; promover a melhoria de áreas verdes e 
recursos naturais renováveis; apresentar relatórios periódicos; 
prestar assessoramento sobre assuntos de sua competência; expedir 
notificações e autos de infração referentes a irregularidades por 
infringência a normas e posturas municipais; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do 
cargo, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 
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Engenheiro Mecânico 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de engenharia especifica 

+ Registro no Conselho 
competente 

414  Realizar atividades de nível superior, relacionadas ao planejamento, 
coordenação, supervisão e execução de projetos de engenharia 
mecânica, bem como de operação e manutenção de equipamentos e 
sistemas; realizar trabalhos que exijam conhecimentos básicos de 
informática, dentre outras de mesma natureza e grau de 
complexidade; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias 
à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

Farmacêutico Bioquímico 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de Farmácia 

+ Registro no Conselho 
competente 

415  Subministrar produtos médicos segundo receituário médico; realizar 
controle de entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua 
entrada e saída em mapas, guias e blocos; estudar as propriedades 
das moléculas; realizar experiências para descobrir novas moléculas; 
desenvolver e aplicar métodos que permitem identificar as 
moléculas e os agrupamentos que constituem as substâncias; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Fisioterapeuta 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de fisioterapia 

+ Registro no Conselho 
competente 

416  Prestar assistência fisioterápica em nível de prevenção, tratamento e 
recuperação de seqüelas em ambulatórios, hospitais ou órgãos afins 
em pacientes portadores de doenças do aparelho locomotor, 
doenças neurológicas e doenças respiratórias; participar de grupos 
operativos e ações de educação em saúde; observar as normas de 
higiene e segurança do trabalho; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; 
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 
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Fonoaudiólogo 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de fonoaudiologia  
+ Registro no Conselho 

competente 

417  Realizar avaliação, prescrição, tratamento e prevenção em 
fonoaudiologia, no que se refere à área de comunicação escrita, oral, 
voz e audição; realizar terapia fonoaudiológica; participar de grupos 
operativos e ações de educação em saúde; fazer inspeção de saúde 
em servidores municipais, para fins de licença, readaptação, 
aposentadoria e reversão, bem como candidatos a ingresso no 
serviço público municipal; observar as normas de higiene e 
segurança do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Jornalista 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de jornalismo 

418  Recolher, redigir, registrar; interpretar e organizar informações e 
notícias a serem difundidas; expor, analisar e comentar os 
acontecimentos; fazer seleção, revisão e preparação definitiva das 
matérias jornalísticas a serem divulgadas em jornais, revistas, rádio, 
televisão, internet, assessorias de imprensa e quaisquer outros 
meios de comunicação; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar 
tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da 
profissão. 

Médico Clínico Geral 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de medicina  

+ Registro no Conselho 
competente 

419  Realizar consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever 
tratamentos, aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da 
medicina preventiva e terapêutica; diagnosticar e tratar das doenças 
do corpo humano, em ambulatórios, escolas, hospitais ou órgãos 
afins; fazer inspeção de saúde em servidores municipais, para fins de 
licença, readaptação, aposentadoria e reversão, bem como 
candidatos a ingresso no serviço público municipal; emitir laudos; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as 
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editadas no respectivo regulamento da profissão. 
Médico Especialista – 
Ginecologia 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de medicina + 

especialização 
+ Registro no Conselho 

competente 

420  Realizar consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever 
tratamentos, aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da 
medicina preventiva e terapêutica. Realizar a promoção, prevenção e 
proteção na área de ginecologia e outras tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão. 

Médico Especialista – Pediatria 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de medicina + 

especializaçao 
+ Registro no Conselho 

competente 

421  Realizar consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever 
tratamentos, aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da 
medicina preventiva e terapêutica. Realizar a promoção, prevenção e 
proteção na área da pediatria e outras tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão. 

Médico Especialista – 
Ultrasonografia 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de medicina + 

422  Realizar consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever 
tratamentos, aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da 
medicina preventiva e terapêutica; realizar a promoção, prevenção e 
proteção na área da ultrasonografia e outras tarefas afins, inclusive 
as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
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especialização 
+ Registro no Conselho 

competente 
Médico Veterinário 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de medicina veterinária 

+ Registro no Conselho 
competente 

423  Planejar e executar programas de defesa sanitária, proteção, 
desenvolvimento e aprimoramento relativos à área veterinária e 
zootécnica; prestar assessoramento técnico aos criadores do 
Município, sob o modo de tratar e criar os animais; promover a 
saúde pública e defesa do consumidor; desenvolver atividades de 
pesquisa e extensão; atuar nas produções industrial e tecnológica e 
no controle de qualidade de produtos; fomentar a produção animal; 
atuar nas áreas: comercial, agropecuária, de biotecnologia e de 
preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; 
assessorar a elaboração da legislação pertinente; responsabilizar-se 
por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 

Nutricionista 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de nutrição 

+ Registro no Conselho 
competente 

424  Planejar e executar serviços ou programas de nutrição e de 
alimentação em estabelecimentos do Município; organizar cardápios 
e elaborar dietas; controlar a estocagem, preparação, conservação e 
distribuição dos alimentos, a fim de contribuir para a melhoria 
protéica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares; 
planejar e ministrar cursos de educação alimentar; responsabilizar-
se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 
respectivo regulamento da profissão. 

Odontólogo 
 

425  Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região buco-maxilo-
facial, utilizando procedimentos clínicos e cirúrgicos para promover 
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de odontologia 

+ Registro no Conselho 
competente 

e recuperar a saúde bucal e geral; elaborar e aplicar medidas de 
caráter coletivo para diagnosticar prevenir e melhorar as condições 
de saúde da comunidade; examinar a boca e os dentes de alunos e 
pacientes em estabelecimentos do Município; assessorar e prestar 
suporte técnico de gestão em saúde, regular os processos 
assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com outros 
níveis do sistema; difundir os preceitos de saúde pública 
odontológica através de aulas, palestras, impressos, escritos; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das 
atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão.  

Pedagogo 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de Pedagogia 

426  Coordenar e implementar, juntamente com os professores, o Projeto 
Pedagógico da Educação; assessorar os professores na escolha e 
utilização dos procedimentos e recursos didáticos mais adequados 
ao alcance dos objetivos curriculares; promover o desenvolvimento 
curricular, redefinindo, conforme as necessidades, os métodos e 
materiais de ensino; participar da elaboração do calendário escolar; 
participar, com o corpo docente, do processo de avaliação externa e 
de análise de seus resultados; coordenar o programa de capacitação 
do pessoal da Educação; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 

Professor Licenciatura Plena em 
Artes 

427  Executar ações pedagógicas de ensino público com conteúdo 
específico nos currículos de Educação Artística. 

Professor Licenciatura Plena em 
Ciências 

428  Executar ações pedagógicas de ensino público com conteúdo 
específico nos currículos de Ciência. 

Professor Licenciatura Plena em 429  Executar ações pedagógicas para o exercício em Educação Física, 
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Educação Física orientando e treinando os estudantes da rede municipal de ensino 
nos currículos desta matéria. 

Professor Licenciatura Plena em 
Educação Filosofia 

430  Executar ações pedagógicas de ensino público com conteúdo 
específico nos currículos de Filosofia. 

Professor Licenciatura Plena em 
Geografia 

431  Executar ações pedagógicas de ensino público com conteúdo 
específico nos currículos de Geografia. 

Professor Licenciatura Plena em 
Historia 

432  Executar ações pedagógicas de ensino público com conteúdo 
específico nos currículos de História. 

Professor Licenciatura Plena em 
Letras 

433  Executar ações pedagógicas de ensino público com conteúdo 
específico nos currículos de Letras. 

Professor Licenciatura Plena em 
Letras-Habilitação Língua 
Estrangeira (Inglês/Espanhol) 

434  Executar ações pedagógicas de ensino público com conteúdo 
específico nos currículos de Letras Habilitação em Língua 
Estrangeira Inglês e/ou Espanhol 

Professor Licenciatura Plena em 
Matemática 

435  Executar ações pedagógicas de ensino público com conteúdo 
específico nos currículos de Matemática. 

Professor Licenciatura Plena em 
Sociologia 

436  Executar ações pedagógicas de ensino público com conteúdo 
específico nos currículos de Sociologa. 

Psicólogo 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Ensino Superior Completo na 
área de Psicologia  

+ Registro no Conselho 
competente 

437  Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação e 
avaliação das condições pessoais do servidor; prestar atendimento 
breve a pacientes em crise e a seus familiares, bem como a 
alcoolistas e toxicômanos; atender crianças excepcionais, com 
problemas de deficiência mental e sensorial, ou portadora de 
desajustes familiares ou escolares, encaminhando-as para escolas ou 
classes especiais; realizar perícias e elaborar pareceres; manter 
atualizado o prontuário de casos estudados; responsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do 
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cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 

Educação Especial 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação ou 
Especialização em Educação 

Especial 

438  Executar ações pedagógicas de ensino público com conteúdo 
específico nos currículos de Educação Especial. 

Coordenado Pedagógico 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
PROVIMENTO 

Curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia com Habilitação ou 
especialização em Orientação 
Educacional e/ou Supervisão 

Escolar 

439  Executar ações pedagógicas e de supervisão escolar, com o objetivo 
de capacitar e orientar os profissionais da educação, na busca da 
qualidade do ensino, cumprimento das metas, calendário escolar, 
currículo; monitorar o planejamento escolar, verificando a infra-
estrutura da educação, a relação educador–educando, a relação 
escola–comunidade, compilando as informações que possibilitem 
promover uma educação de qualidade com baixa evasão, repetência 
e formação cidadã para nossos educandosresponsabilizar-se por 
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do 
cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão. 
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ANEXO XI 
QUADRO EM EXTINÇÃO 

 

CARGO NÚMERO ATUAL DE SERVIDORES 

AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIAIS III 01 

GARI 33 

FISCAL DE OBRAS 02 

OPERADOR DE MOTOR ESTACIONÁRIO 03 

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 01 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 16 

ORIENTADOR ESCOLAR 02 

SUPERVISOR ESCOLAR 04 

SUPERVISOR ESCOLAR - NÍVEL MÉDIO 01 
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TABELA DE CORRESPONDÊNCIA 
 

NOMENCLATURA ATUAL NOMENCLATURA PROPOSTA CÓDIGO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIAIS III AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 102 

GARI SERVENTE 109 

FISCAL DE OBRAS – 1º GRAU FISCAL DE OBRAS – 2º GRAU 205 

OPERADOR DE MOTOR ESTACIONÁRIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 102 

AUXILIAR DE CONTABILIDADE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 117 

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 203 

SUPERVISOR ESCOLAR - NÍVEL MÉDIO INSPETOR ESCOLAR 207 

ORIENTADOR ESCOLAR 
COORDENADOR PEDAGÓGICO 439 

SUPERVISOR ESCOLAR 
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RESUMO GERAL 
 

 GRUPO I – AUXILIAR 855 

GRUPO II – MÉDIO 203 

GRUPO III – MAGISTÉRIO 274 

GRUPO IV – SUPERIOR 200 

CARGOS COMISSIONADOS 190 

  

TOTAL GERAL DE VAGAS 1722 


