
 
 
 

TABELA DE CARGOS/LOTAÇÃO 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
CARGO/FUNÇÃO N° DE 

VAGAS 

SINTESE DAS ATIVIDADES ESCOLARIDADE REQUISITOS DE POSSE SALÁRIO BASE 

Professor de Língua Portuguesa – Zona 

Urbana 

05 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Superior Graduação em Licenciatura 

Plena em Letras – Língua 

Portuguesa. 

R$ 818,00 

Professor de Língua Inglesa – Zona Urbana 05 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Superior Graduação em  

Licenciatura Plena em 

Letras – Língua Inglesa. 

R$ 818,00 

Professor de Educação Física – Zona Urbana 03 Atividades relacionadas à 

coordenação, planejamento, 

acompanhamento e execução de 

atividades relacionadas à 

Educação Física nas escolas 

municipais e em projetos 

esportivos. 

Nível Superior Graduação em Licenciatura 

Plena em Educação Física. 

R$ 818,00 

Professor de História – Zona Urbana 03 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Superior Graduação em Licenciatura 

Plena em História. 

 

R$ 818,00 

Professor de Geografia – Zona Urbana 02 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função 

Nível Superior Graduação em Licenciatura 

Plena em Geografia. 

R$ 818,00 

Professor de Matemática – Zona Urbana 05 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Superior Graduação em Licenciatura 

Plena em Matemática. 

R$ 818,00 

Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental – Zona Urbana 

10 Atividades relacionadas a 

docência e atividades que 

oferecem suporte pedagógico 

direto ao exercício da docência 

em escolas de educação infantil e 

anos iniciais do ensino 

fundamental. 

Nível Superior Graduação em Licenciatura 

Plena em Pedagogia. 

R$ 818,00 



 
 
 

Psicólogo 04 Atividades de Planejamento, 

coordenação e execução relativas 

aos estudos do comportamento 

humano e da dinâmica da 

personalidade, com vista a 

orientação psico-pedagógica e ao 

ajustamento individual. 

Nível Superior Graduação em Psicologia, 

devidamente registrado no 

CRP. 

R$ 1.531,00 

Assistente Social 02 Atividade de planejamento, 

coordenação, direção e execução 

de programas sociais em seus 

aspectos econômicos, políticos e 

sociais. 

Nível Superior Graduação em Assistência 

Social, devidamente 

registrado no órgão de 

classe. 

R$ 1.531,00 

Nutricionista 01 Exercer atividades inerentes ao 

cargo. 

Nível Superior Graduação em Nutrição, 

registrado no CRN. 

R$ 1.531,00 

Fisioterapeuta 01 Atividades de planejamento, 

organização, controle, 

coordenação e execução de 

Programas inerentes a 

Fisioterapia. 

Nível Superior Graduação em Fisioterapia, 

devidamente registrado e 

inscrito no órgão de classe. 

R$ 1.531,00 

Enfermeiro 05 Atividades relativas a 

planejamento, supervisão, 

coordenação assessoramento e 

execução de Programas de Saúde 

Pública. 

Nível Superior Graduação em 

Enfermagem, devidamente 

registrado no COREM. 

R$ 1.531,00 

Médico Cardiologista 01 Efetuar exames médicos, emitir 

diagnósticos, prescrever 

medicamentos e realizar 

tratamentos de enfermidades. 

Nível Superior Graduação em Medicina, 

com especialidade em 

Cardiologia devidamente 

registrado no CRM. 

R$ 5.721,00 

Médico Ortopedista 01 Efetuar exames médicos, emitir 

diagnósticos, prescrever 

medicamentos e realizar 

tratamentos de enfermidades. 

Nível Superior Graduação em Medicina, 

com especialidade em 

Ortopedia devidamente 

registrado no CRM. 

R$ 5.721,00 



 
 
 

      

  CARGO DE NÍVEL MÉDIO  

 

  

CARGO/FUNÇÃO N° DE 

VAGAS 

SINTESE DAS ATIVIDADES ESCOLARIDADE REQUISITOS DE POSSE SALÁRIO BASE 

Professor de Magistério - Zona Indígena 

 

15 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério - Boca dos Currais – 

E.M.E.F. Lauro Picanço Viana 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Lago do Ajudante - 

E.M.E.F. Novo Israel 

02 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Lago Xiriri - 

E.M.E.F. Santo Antônio 

02 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Lago Itapecuru - 

E.M.E.F. São Domingos Sávio 

02 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – BEC km 28 – 

Tabocal - E.M.E.F. São Sebastião 

05 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Sapucuá - E.M.E.F. 

Macedônia 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Cuminã - E.M.E.F. 

Hilda Maria Viana da Silva 

04 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Lago Axipicá - 

E.M.E.F. Santa Terezinha 

02 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 



 
 
 

Professor de Magistério – Rapa Pau - E.M.E.F. 

São Paulo 

02 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Salgado - E.M.E.F. 

São Sebastião 

09 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Serrinha - E.M.E.F. 

Baldoíno Melo 

02 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Boa Vista - PTR - 

E.M.E.F. Boa Vista 

03 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Arancuã - E.M.E.F. 

Nossa Senhora da Piedade 

02 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Lago do Moura - 

E.M.E.F. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

02 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Mãe Cué - E.M.E.F. 

Raimundo Vieira 

05 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Araçá - E.M.E.F. 

São Francisco 

03 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Lago Jarauacá - 

E.M.E.F. São Francisco de Canindé 

08 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Abuí Grande - 

E.M.E.F. Tancredo Neves 

04 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

 

R$ 510,00 



 
 
 

Professor de Magistério – Ramal dos Três - 

E.M.E.F. Santo Antônio 

02 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Ramal do Babaçu - 

E.M.E.F. Fé em Deus 

02 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Ramal do Rio Verde 

- E.M.E.F. Rio Verde 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Ramal do 

Alambique - E.M.E.F. Santo Antônio 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Ananizal - E.M.E.F. 

São Lázaro 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Monte Muriá - 

E.M.E.F. Vitória Régia 

02 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – BEC km 38 - 

E.M.E.F. Cuminã 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Ramal do Porção - 

E.M.E.F. Nossa Senhora do Carmo 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Repartimento - 

E.M.E.F. Novo Horizonte 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Ajarazal - E.M.E.F. 

São Francisco 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

 

R$ 510,00 



 
 
 

Professor de Magistério – Varre Vento - 

E.M.E.F. Bom Jesus 

02 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Varre Vento - 

E.M.E.F. São João 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Cachoeira da 

Pancada - E.M.E.F. Santíssima Trindade 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Tarumã - E.M.E.F. 

São Tomé 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Lago Flexal - 

E.M.E.F. Sementinha do Saber 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Erepecu – Perpétuo 

Socorro - E.M.E.F. Nova Esperança 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Rio Erepecu - 

E.M.E.F. Santa Maria 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – São Nicolau - 

E.M.E.F. São Nicolau 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Água Fria - E.M.E.F. 

Nossa Senhora das Graças 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Samauma - 

E.M.E.F. Nossa Senhora de Nazaré 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

 

R$ 510,00 



 
 
 

Professor de Magistério – Acapu III - E.M.E.F. 

Nova Aliança 

03 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Rio Cuminã - 

E.M.E.F. Nossa Senhora Aparecida 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Professor de Magistério – Jamary – E.M.E.F. 

Santo Antônio 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerentes à função 

Nível Médio Habilitação Específica em 

Magistério ou ensino 

normal. 

R$ 510,00 

Secretário de Escola – Cachoeri – Baixo 

Trombetas – Coração de Jesus 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Médio Nenhum R$ 510,00 

Secretário de Escola – Boca dos Currais – 

Igarapé dos Currais – Lauro Picanço Viana 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Médio Nenhum R$ 510,00 

Secretário de Escola – Planalto – Nova Betel 

– Km 12 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Médio Nenhum R$ 510,00 

Secretário de Escola – Lago do Ajudante – 

Alto Trombetas – Novo Israel 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Médio Nenhum R$ 510,00 

Secretário de Escola – Sapucuá – Castanhal – 

Sapucuá – Amélia Ferrari 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Médio Nenhum R$ 510,00 

Secretário de Escola – Médio Trombetas – 

Lago Axipicá – Santa Terezinha 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Médio Nenhum R$ 510,00 

Secretário de Escola – Alto Trombetas – 

Serrinha - Baldoino 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Médio Nenhum R$ 510,00 

Secretário de Escola – Médio Trombetas – 

Lago Curupira – São Lázaro 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Médio Nenhum R$ 510,00 

Secretário de Escola – Alto Trombetas – Mãe 

Cué – Raimundo Vieira 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Médio Nenhum R$ 510,00 

Secretário de Escola – Alto Trombetas – 

Araçá de Fora – São Francisco 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Médio Nenhum R$ 510,00 

Secretário de Escola – Alto Trombetas – Lago 

Jarauacá – São Francisco de Canindé 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

Nível Médio Nenhum R$ 510,00 



 
 
 

Secretário de Escola – Alto Trombetas – 

Cuminã – Hilda Viana 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

 

Nível Médio Nenhum R$ 510,00 

Secretário de Escola – Alto Trombetas – 

Salgado – São Sebastião 

01 Atividades de natureza repetitiva 

inerente à função. 

 

Nível Médio Nenhum R$ 510,00 

Técnico de Enfermagem 18 Auxiliar o enfermeiro nas 

atividades inerentes ao cargo, sob 

sua orientação e supervisão. 

 

Nível Médio Curso Técnico com registro 

no COREN. 

 

R$ 735,00 

Técnico em Laboratório 02 Atividades envolvendo orientação 

e execução qualificada a nível 

médio, de trabalhos 

desenvolvidos em laboratório ou 

em campo relativos a 

determinações, dosagens e 

análises bacteriológicas e 

químicas em geral, bem como a 

anatomia patológica para fins 

clínicos e controle de qualidade 

dos alimentos. 

Nível Médio Curso Técnico devidamente 

registrado e inscrito no 

órgão de classe 

competente. 

R$ 735,00 

Técnico em Nutrição 02 Atividades de aplicação de 

técnicas de nutrição sob a 

orientação e supervisão de 

nutricionista. 

Nível Médio Curso Técnico com registro 

no CRN. 

 

R$ 735,00 

Operador de Raio-X 02 Atividades envolvendo trabalhos 

de operação qualificada, sob 

supervisão, de equipamentos de 

radioterapia, de rádio-

diagnóstico, empregado na 

medicina e na odontologia. 

 

Nível Médio Curso Técnico com registro 

no CRTR 

R$ 735,00 



 
 
 

Fiscal de Obras 02 Acompanhamento de obras e 

instalações; elaboração de 

plantas arquitetônicas e 

orçamentos; auxiliar nas 

atividades de engenharia. 

Nível Médio Curso Técnico em 

Edificações devidamente 

registrado em seu 

conselho, e conhecimento 

relacionado aos trabalhos 

da categoria. 

R$ 735,00 

Monitor de Arte 10 Atividades inerentes a 

monitoramento de artes. 

Nível Médio Experiência em trabalhos 

de arte em geral e em 

trabalhos com crianças, 

idosos, adolescentes e 

famílias. 

R$ 510,00 

 

 

CARGOS DE NÍVEL CARGOS DE FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

CARGO/FUNÇÃO N° DE 

VAGAS 

SINTESE DAS ATIVIDADES ESCOLARIDADE REQUISITOS DE POSSE SALÁRIO BASE 

Agente de Endemias 12 Atividades relacionadas ao 

controle de endemias, bem como 

todos os inerentes ao cargo de 

acordo com a Lei Municipal e 

Federal PACS. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Haver concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Bairro do Penta 

05 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo seletivo 

público; Haver concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação Federal 

R$ 510,00 



 
 
 

e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Área Pastoral 

 

03 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Bairro Centro 

 

04 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Bairro Cidade Nova 

 

05 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

R$ 510,00 



 
 
 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Bairro Nossa Senhora das Graças 

 

05 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que 

atuará, desta a data da 

publicação do edital do 

processo seletivo público; 

Haver concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Bairro Nossa Senhora de Fátima 

 

04 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Bairro Nossa Senhora Perpétuo Socorro 

 

05 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que 

atuará, desta a data da 

publicação do edital do 

processo seletivo público; 

Haver concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

R$ 510,00 



 
 
 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Bairro Novo Horizonte 

 

03 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Bairro Santa Luzia 

 

04 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Bairro Santa Terezinha 

 

05 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

R$ 510,00 



 
 
 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Bairro Santíssimo 

 

04 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Bairro São José Operário 

 

06 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Bairro São Lázaro 

 

03 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

R$ 510,00 



 
 
 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Urbana 

– Bairro São Pedro 

 

05 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Costa do Boto – Comunidade 

Costa do Boto 

 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Cachoeiri – Comunidade Santo 

Antônio 

 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

R$ 510,00 



 
 
 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Cachoeiri – Comunidade São 

Luiz 

 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Baixo Trombetas – Comunidade 

Itapecuru 

 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Baixo Trombetas – Comunidade 

Oiteiro 

 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

R$ 510,00 



 
 
 

 seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Baixo Trombetas – Comunidade 

Cristo Rei 

 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Baixo Trombetas – Comunidade 

Lago Iripixi 

 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Nhamundá – Comunidade Nossa 

Senhora da Conceição 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

R$ 510,00 



 
 
 

 a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Nhamundá – Comunidade Santa 

Cecília 

 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Nhamundá – Comunidade São 

Sebastião 

 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Igarapé dos Currais – 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

R$ 510,00 



 
 
 

Comunidade Santa Clara 

 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Maria Pixi – Comunidade São 

Tomé 

 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Maria Pixi – Comunidade São 

Francisco 

 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 01 Executar os serviços de visitas Nível Fundamental Residir na área da R$ 510,00 



 
 
 

Microrregião Lago Matapi – Comunidade 

Canal do Matapí – Matapí Grande 

 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Completo comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Sapucuá – Comunidade Ajará - 

Lêro 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Sapucuá – Comunidade Nossa 

Senhora de Nazaré 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 



 
 
 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Sapucuá – Comunidade 

Ascensão 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Sapucuá – Comunidade Boa 

Nova 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Sapucuá – Comunidade 

Macedônia 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

R$ 510,00 



 
 
 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Sapucuá – Comunidade Aimin – 

Santa Maria Goreti 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Sapucuá – Comunidade Cunurí - 

Chinelo 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Sapucuá – Comunidade Casinha 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

R$ 510,00 



 
 
 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Sapucuá – Comunidade Maceno 

– São Pedro 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Sapucuá – Comunidade Amapá 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Médio Trombetas – Comunidade 

Lago Jacupá - Camixá 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

R$ 510,00 



 
 
 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Médio Trombetas – Comunidade 

Sacuri 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Médio Trombetas – Comunidade 

Ajarazal 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Médio Trombetas – Comunidade 

Apé – São Nicolau 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

R$ 510,00 



 
 
 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Médio Trombetas – Comunidade 

Tapixaua – Santa Maria 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Médio Trombetas – Comunidade 

Santo Antônio - Xiriri 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Médio Trombetas – Comunidade 

Samauma – Lago Carimum 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

R$ 510,00 



 
 
 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Médio Trombetas – Comunidade 

Axipicá – Santa Terezinha 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Médio Trombetas – Comunidade 

Curupira – São Lázaro 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Médio Trombetas – Comunidade 

Varre – Vento – Lago Arancuã 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

R$ 510,00 



 
 
 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Médio Trombetas – Comunidade 

Flexal 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Cuminá – Comunidade Sagrado 

Coração de Jesus – Salagado I – Mole - 

Matapí 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Cuminá – Comunidade Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro - Ariuba 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

R$ 510,00 



 
 
 

 seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Cuminá – Comunidade Campo 

Alegre 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Erepecuru e Acapú – 

Comunidade Nossa Senhora das Dores - 

Acapú 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Erepecuru e Acapú – 

Comunidade Água Fria - Acapuzinho 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

R$ 510,00 



 
 
 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Erepecuru e Acapú – 

Comunidade Jarauacá 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Erepecuru e Acapú – 

Comunidade Terra Preta I, II e Serrinha 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Erepecuru e Acapú – 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

R$ 510,00 



 
 
 

Comunidade Varre – Vento - Jauarí inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Erepecuru e Acapú – 

Comunidade Espírito Santo 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Erepecuru e Acapú – 

Comunidade Cachoeira da Pancada 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 01 Executar os serviços de visitas Nível Fundamental Residir na área da R$ 510,00 



 
 
 

Microrregião Erepecuru e Acapú – 

Comunidade Rapapau 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Completo comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Erepecuru e Acapú – 

Comunidade Araçá - Tucunaré 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Erepecuru e Acapú – 

Comunidade Tarumã 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 



 
 
 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Alto Trombetas – Comunidade 

Jamarí – Juquirí Grande 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Alto Trombetas – Comunidade 

Paraná do Abuí – Abuí - Abuizinho 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Alto Trombetas – Comunidade 

Tapagem 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

R$ 510,00 



 
 
 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Alto Trombetas – Comunidade 

Boa Vista – Água Fria 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Alto Trombetas – Comunidade 

Cachoeira Porteira 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Alto Trombetas – Comunidade 

Palhau - Palhauzinho 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

R$ 510,00 



 
 
 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Alto Trombetas – Comunidade 

Bacabal 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião Alto Trombetas – Comunidade 

Moura 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião do Bec – Comunidade Bec km 18 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

R$ 510,00 



 
 
 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião do Bec – Comunidade Murta 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião do Bec – Comunidade Nova 

Betel – km 12 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião do Bec – Comunidade Copaíba – 

Tucandeira - Cristóvam 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

R$ 510,00 



 
 
 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião do Bec – Comunidade Balualto - 

Ferrugem 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

R$ 510,00 

Agente Comunitário de Saúde – Zona Rural – 

Microrregião PA-254 – Comunidade Ramal 

Jatuarana 

01 Executar os serviços de visitas 

domiciliares, bem como tosos os 

inerentes ao cargo de acordo com 

a Lei Municipal e Federal do PSF. 

Nível Fundamental 

Completo 

Residir na área da 

comunidade em que atuará 

desta a data da publicação 

do edital do processo 

seletivo público; Haver 

concluído com 

aproveitamento curso 

introdutório de formação 

inicial e continuada, 

conforme Legislação 

Federal e Municipal. 

 

 

 

 

R$ 510,00 



 
 
 
 

CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

CARGO/FUNÇÃO N° DE 

VAGAS 

SINTESE DAS ATIVIDADES ESCOLARIDADE REQUISITOS DE POSSE SALÁRIO BASE 

Copeiro – Zona Indígena 14 Executar serviços de copa, 

incluindo preparação de lanches e 

merenda. Zelar pela limpeza de 

copas e cozinhas onde exercem 

suas atividades de rotina. Outras 

atividades relacionadas ao cargo. 

Nível Fundamental 

Incompleto 

Nenhum R$ 510,00 

 
 

 


