
1 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS 

CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 02/2015/PMMC 
 
O Prefeito Municipal de Mojuí dos Campos, no uso de suas atribuições legais, justificado por alterações no Edital de Abertura n° 01/2015/PMMC, 
torna pública a retificação do edital de abertura conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens, subitens e anexos do 
edital supracitado. 

 
ONDE SE LÊ 

 
[...] 
 

ANEXO I - TABELA DE CARGOS 

[...] 

NIVEL SUPEIOR 
TÉCNICO DE 
NIVEL 
SUPERIOR 

CONTADOR 1 R$: 1.500,00 30hs 

Ensino superior 
completo em 
graduação voltado para 
o conteúdo, registro no 
órgão da classe 

ASSISTENTE SOCIAL 2 R$: 1.500,00 30hs 
PSICOLOGO 1 R$: 1.500,00 30hs 
ENGº FLORESTAL 1 R$: 1.500,00 30hs 
ENGº AGRONOMO 1 R$: 1.500,00 30hs 
ENGº CIVIL 2 R$: 1.500,00 30hs 
MÉDICO 4 R$: 6.000,00 30hs 
ENFERMEIRO 6 R$: 1.250,00 30hs 
FARM/BIOQUIMICO 1 R$: 1.500,00 30hs 
ODONTÔLOGO 2 R$: 1.500,00 30hs 
NUTRICIONISTA 2 R$: 1.500,00 30hs 
ADVOGADO 2 R$: 2.000,00 30hs 
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NIVEL SUP 
FAZENDARIO 

TÉCNICO DE 
NIVEL 
SUPERIOR 
FAZENDARIO 

AUDITOR FISCAL  1 R$: 2.000,00 40hs 

Ensino superior 
completo em 
graduação nas áreas 
de administração, 
economia, 
contabilidade e direito, 
voltado para o 
conteúdo, registro no 
órgão da classe 

 
MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO BÁSICA 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / NÍVEL MÉDIO 

Polo 1 - Júlio Walfredo da Ponte, Raimunda Queiróz de Souza, Francisco Artur Calazans, Pedro Teixeira e Frei Rogerio 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° 

Vagas 
Vencimentos 

Base 
Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Professor de 
Educação Infantil 
Pré-Escolar -  

Zona Urbana 

Apresentar diploma 
de conclusão de 
magistério ou 
magistério normal 
reconhecido pelo 
mec. 

04 R$ 959,00 
20 

horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano 
de trabalho, segundo a proposta pedagógica da 
escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; 
ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade, executar outras tarefas correlatas. 
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Professor de 
Educação geral de 
1º ao 5º ano - 
Zona Urbana 

Diploma de 
conclusão de curso 
superior em 
licenciatura plena 
em pedagogia, 
devidamente 
reconhecida pelo 
MEC. 

07 R$ 959,00 
20 

horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano 
de trabalho, segundo a proposta pedagógica da 
escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a 
comunidade, executar outras tarefas correlatas. 

 
 [...] 
 

Cargo: Técnico de Nível Superior Advogado      
Carga horária: 40 horas semanais 
Descrição sintética:  
 
Atribuições do Cargo: Orientar as unidades administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania nas suas decisões internas e 
externas; acompanhar os procedimentos e processos de gestão da assistência social no Município; prestar consultoria aos conselhos comunitários 
vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social; assistir juridicamente aos internos da Casa de Passagem e demais programas mantidos pela 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania; fundamentar decisões administrativas do Secretário ao qual se encontra subordinado; manter-
se atualizado a respeito da legislação federal e estadual que tiver influência direta nas 13 atividades da promoção do desenvolvimento social no 
Município; ter conhecimento de Direito Público em geral, principalmente direito da criança e do adolescente, Administrativo, Tributário, 
Previdenciário, Trabalhista, Fundiário, etc. Realizar outras tarefas correlatas que lhe foram designadas, em concordância com a Procuradoria Geral 
do Município. Requisito: Curso Superior em Direito com Registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil. 

 
[...] 
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LEIA-SE 
 

[...] 
 

ANEXO I - TABELA DE CARGOS 

[...] 

NIVEL SUPEIOR 
TÉCNICO DE 
NIVEL 
SUPERIOR 

CONTADOR 1 R$: 1.500,00 40hs 

Ensino superior 
completo em 
graduação voltado para 
o conteúdo, registro no 
órgão da classe 

ASSISTENTE SOCIAL 2 R$: 1.500,00 40hs 
PSICOLOGO 1 R$: 1.500,00 40hs 
ENGº FLORESTAL 1 R$: 1.500,00 40hs 
ENGº AGRONOMO 1 R$: 1.500,00 40hs 
ENGº CIVIL 2 R$: 1.500,00 40hs 
MÉDICO 4 R$: 6.000,00 40hs 
ENFERMEIRO 6 R$: 1.250,00 40hs 
FARM/BIOQUIMICO 1 R$: 1.500,00 40hs 
ODONTÔLOGO 2 R$: 1.500,00 40hs 
NUTRICIONISTA 2 R$: 1.500,00 40hs 
ADVOGADO 2 R$: 2.000,00 40hs 

NIVEL SUP 
FAZENDARIO 

TÉCNICO DE 
NIVEL 
SUPERIOR 
FAZENDARIO 

AUDITOR FISCAL  1 R$: 2.000,00 40hs 

Ensino superior 
completo em 
graduação nas áreas 
de administração, 
economia, 
contabilidade e direito, 
voltado para o 
conteúdo, registro no 
órgão da classe 
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MAGISTÉRIO – EDUCAÇÃO BÁSICA 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / NÍVEL MÉDIO 

Polo 1 - Júlio Walfredo da Ponte, Raimunda Queiróz de Souza, Francisco Artur Calazans, Pedro Teixeira e Frei Rogerio 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° 

Vagas 
Vencimentos 

Base 
Carga 
Horária 

Síntese das Atividades 

Professor de 
Educação Infantil 
Pré-Escolar -  

Zona Urbana 

Apresentar diploma 
de conclusão de 
magistério ou 
magistério normal 
reconhecido pelo 
mec. 

04 R$ 959,00 
20 

horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano 
de trabalho, segundo a proposta pedagógica da 
escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; 
ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as 
atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade, executar outras tarefas correlatas. 

Professor de 
Educação geral de 
1º ao 5º ano - 
Zona Urbana 

Diploma de 
conclusão de curso 
superior em 
licenciatura plena 
em pedagogia, 
devidamente 
reconhecida pelo 
MEC. 

09 R$ 959,00 
20 

horas 
semanal 

Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano 
de trabalho, segundo a proposta pedagógica da 
escola; zelar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de menor rendimento; ministrar os dias 
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a 
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comunidade, executar outras tarefas correlatas. 

 
 [...] 

 
Cargo: Técnico de Nível Superior Advogado      
Carga horária: 40 horas semanais 
Descrição sintética:  
 
Atribuições do Cargo: Orientar as unidades administrativas das Secretarias Municipais nas suas decisões internas e externas; 
acompanhar os procedimentos e processos de gestão no Município; prestar consultoria aos conselhos vinculados às Secretarias 
Municipais; fundamentar decisões administrativas; manter-se atualizado quanto à legislação federal e estadual; ter conhecimento de 
Direito Público em geral, Administrativo, Tributário, Previdenciário, Trabalhista, Fundiário, etc. Realizar outras tarefas correlatas que lhe 
foram designadas pela Procuradoria Geral do Município. Requisito: Curso Superior em Direito com Registro ativo na Ordem dos 
Advogados do Brasil 

[...] 
 
 

Mojuí dos Campos-PA, 22 de dezembro de 2015 
 
 

Jailson da Costa Alves 
Prefeito Municipal de Mojuí dos Campos 


