
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PA - PMB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

A N E X O  I  -  D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S
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NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO 101: AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO (AUX.19)

Requisitos: Noções de informática; documentos de identificação expedidos por órgãos públicos e; certificado de conclusão do Ensi-
no Fundamental expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

Síntese  das  atividades:  Atividades  de  natureza  repetitiva,  envolvendo  execução  sob  supervisão  direta  ou  indireta  de
trabalhos administrativos.
Atribuições: Receber, registrar, colecionar e arquivar documentos; atender ao público interno e externo em assuntos ligados à sua
área  de  competência;  executar  trabalhos  de  informática  básica;  operar  máquinas  copiadoras;  prestar  informações,  quando
solicitadas, sobre a movimentação e arquivamento de processos; executar atribuições correlatas.

NÍVEL MÉDIO

CARGO 201: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO (NM.03)

Requisitos:  Conhecimento básico de informática, sistemas operacionais, softwares e aplicativos; documentos de identificação
expedidos por órgãos públicos e; certificado de conclusão do Ensino Médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
MEC. 

Síntese das atividades:  Atividades de execução com grau de complexidade de nível  médio,  referente  à  bioestatística,
administração  de  recursos  humanos,  materiais,  financeiros  e  orçamentários,  bem  como  as  relacionadas  à  assistência
administrativa de secretaria de escola e de outras áreas.
Atribuições:  Realizar  crítica dos dados constantes nos prontuários e fichas clínicas;  efetuar  o levantamento,  tabulação,
acompanhamento e análise dos dados bioestatísticos; manter-se esclarecido e atualizado sobre a aplicação de leis, normas e
regulamentos referentes à administração geral e específica, bem como prestar informação e orientação no âmbito da unidade;
executar atividades de complexidade mediana, tais como, o estudo e análise de processo de interesse geral ou específico do
setor, bem como acompanhar a sua tramitação; orientar e aplicar formulários de pesquisa,  redigir  atos administrativos e
documentos; controlar o material de consumo e permanente e providenciar sua reposição; fazer controle de frequência e
escala de férias do pessoal; preparar folha de pagamento; auxiliar na preparação e controle do orçamento geral; efetuar o
controle de pagamentos de carnê; manter registro e controle do patrimônio; datilografar e digitar documentos; organizar e
atualizar os arquivos escolares; levantar dados estatísticos pertinentes ao âmbito escolar; preencher livros administrativos,
fichas e boletins; participar da elaboração do relatório anual da escola; controlar a preparação e distribuição da merenda
escolar, bem como o preenchimento de mapas mensais; substituir a secretária da escola durante impedimentos eventuais;
apresentar sugestões visando contribuir na solução dos problemas da escola; participar do Conselho Escolar quando indicado
como representante da sua categoria; atualizar as informações da escola no sentido de atendimento às solicitações pelo
público e ou instituições; desenvolver outras atividades correlatas.

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ADMINISTRADOR (NS. 01)

Requisitos:  Curso de Bacharel em Administração,  comprovado através de diploma de conclusão, expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC; registro e inscrição em órgão de classe e; documentos de identificação expedidos por
órgãos públicos.

Síntese das atividades: Atividades de planejamento, organização, controle, coordenação e execução especializada, em grau
de maior complexidade, referente a estudos, pesquisas, análise e projetos inerentes ao campo de administração de pessoal,
material, patrimônio, serviços gerais, orçamento, organização e métodos, comunicação e auditoria.
Atribuições: Supervisionar e executar atividades relacionadas a pesquisas, estudos e análises, interpretações, planejamento,
coordenação,  implantação  e  controle  dos  trabalhos  de  administração  em  geral;  estudar  a  estrutura  organizacional  da
administração, propondo as correções que se fizerem necessárias; promover estudos com vistas à racionalização de rotinas e
impressos; desenvolver estudos no campo de avaliação de desempenho; levantar as necessidades de pessoal, estudar as
relações humanas no trabalho; elaborar fluxogramas, organogramas e demais gráficos de informações do sistema; realizar
estudos e pesquisas para definição das atribuições de cargos, funções e empregos, a fim de possibilitar sua classificação
retribuição; estudar e desenvolver novos sistemas de ascensão, progressão e avaliação de cargos; propor normas referentes
a recrutamento, seleção, treinamento, movimentação e demais aspectos da administração de pessoal; orientar e coordenar
trabalhos de pesquisa no campo da administração pública, elaborar relatórios referentes às pesquisas efetuadas; propor
normas destinadas à padronização, simplificação, aquisição, recebimento, controle, guarda, distribuição e alienação de bens
materiais; elaborar relatórios e dados estatísticos de suas atividades; executar atribuições correlatas.
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CARGO 402: ARQUITETO (NS.02)

Requisitos:  Curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo,  comprovado através de diploma de conclusão, expedido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; registro e inscrição em órgão de classe e; documentos de identificação
expedidos por órgãos públicos.

Síntese das atividades: Atividades de supervisão, planejamento, coordenação, estudos e execução especializada, em grau
de maior complexidade, de projetos urbanos e obras de interesse da Prefeitura, bem como exame a elaboração de normas
para conservação dos próprios artísticos da comunidade.
Atribuições: Elaborar projetos urbanísticos e obras de caráter artístico; acompanhar e fiscalizar a execução de projetos de
decoração arquitetônica; elaborar projetos de escolas, de hospitais, edifícios e logradouros públicos; elaborar especificações
técnicas e normas para obras arquitetônicas; realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas e padrões
mínimos de construções específicas; realizar cálculos e orçamentos de projetos de construções em geral; planejar e orientar a
construção de reparos de monumentos públicos; projetar, dirigir e fiscalizar serviços de urbanismo, construção e obras de
arquitetura paisagística; realizar perícias; emitir pareceres sobre temas da área de arquitetura; executar atribuições correlatas.

CARGO 403: ASSISTENTE SOCIAL (NS.03)

Requisitos:  Curso de graduação em Serviço Social,  comprovado através de diploma de conclusão, expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC; registro e inscrição em órgão de classe e; documentos de identificação expedidos por
órgãos públicos.

Síntese das atividades:  Atividades de planejamento,  direção,  coordenação,  assessoramento e  execução de programas
sociais em seus aspectos econômicos, políticos e sanitários.
Atribuições:  Participar de equipes interdisciplinares na elaboração de políticas sociais; planejar e elaborar programas de
trabalho nos campos de econômico, político e sanitário; promover estudos e pesquisa na sua área de atuação; controlar e
avaliar os resultados e/ou implantação de programas sociais; elaborar estudos, projetos e investigações sobre as causas de
desajustamentos sociais; participar de pesquisas médico-sociais e interpretar a situação social do cliente e família; participar
de equipes interdisciplinares nos trabalhos de reabilitação profissional; planejar e coordenar inquéritos sobre a situação social
de escolares e sua família; orientar e proceder seleção socioeconômica para concessão de bolsas de estudo e outros auxílios
no  Município;  fazer  levantamento  socioeconômico  com vistas  ao  planejamento  habitacional  das  comunidades;  elaborar,
coordenar, controlar, administrar e avaliar programas nas áreas de serviço social de cada grupo e comunidade; emitir laudos e
pareceres sobre assuntos de sua área profissional; participar de programas de treinamentos; participar de programas de
educação, educação sanitária e de saúde pública; executar atribuições correlatas.

CARGO 404: CONTADOR (NS.11)

Requisitos: Curso de Bacharel em Ciências Contábeis, comprovado através de diploma de conclusão, expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC; registro e inscrição em órgão de classe e; documentos de identificação expedidos por
órgãos públicos.

Síntese das atividades: Atividades de supervisão, coordenação e execução especializada, em grau de maior complexidade,
relativa à administração financeira e patrimonial, contabilidade e auditoria, compreendendo análise, registro e perícia contábil
de demonstrativos contábeis.
Atribuições:  Executar  funções contábeis  complexas;  informar decisões em matéria de contabilidade; elaborar  planos de
contas;  propor  normas  de  administração  contábil;  elaborar  planos  de  contas;  propor  normas  de  administração  contábil;
orientar a escrituração de livros contábeis; fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes orçamentários, patrimoniais
e financeiros;  revisar  e interpretar  balanços;  fazer  perícias contábeis;  participar  de trabalhos de tomadas de contas dos
responsáveis  por  bens ou valores do Município;  assinar  balanços e balancetes;  preparar  relatórios informativos sobre a
situação financeira e patrimonial das repartições; estudar, sob o aspecto contábil, a situação da dívida pública municipal;
orientar o levantamento de bens patrimoniais do Município; proceder auditagem, quando devidamente credenciado; executar
atribuições correlatas.

CARGO 405: ENGENHEIRO CIVIL (NS.15)

Requisitos: Curso de graduação em Engenharia Civil, comprovado através de diploma de conclusão, expedido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC; registro e inscrição em órgão de classe e; documentos de identificação expedidos por
órgãos públicos.

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

CARGO 406: ESTATÍSTICO (NS.37)
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Requisitos: Curso Superior de Bacharel em Estatística, comprovado através de diploma ou certificado de conclusão, expedido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; registro e inscrição em órgão de classe e; documentos de identificação
expedidos por órgãos públicos.

Síntese das atividades: Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução, em grau de maior complexidade,
de trabalhos da coleta, preparo e revisão de informações.
Atribuições:  Planejar e dirigir  a execução de pesquisas ou levantamentos estatísticos; Planejar e dirigir  os trabalhos de
controle  estatístico  de  produção  e  de  qualidade;  Efetuar  pesquisas  e  análises  estatísticas;  Elaborar  padronizações
estatísticas;  Efetuar  perícias  em matéria  de  estatística  e  assinar  os  laudos  respectivos;  Emitir  pareceres  no  campo da
estatística; Assessorar e dirigir órgãos e seções de estatísticas; Estruturar os livros de registros ou controle estatístico criados
em  lei;  Participar  de  equipes  multidisciplinares  na  elaboração  e  execução  de  políticas  de  planejamento;  Orientar,
supervisionar, controlar e avaliar estagiários sob a sua responsabilidade; Promover cursos de atualização para equipe de
estatísticos; Executar atribuições correlatas.

CARGO 407: JORNALISTA (NS.23)

Requisitos:  Curso de graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo,  comprovado através de diploma de
conclusão, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; registro profissional de jornalista no Ministério do
Trabalho e; documentos de identificação expedidos por órgãos públicos.

Síntese das atividades: Atividades de planejamento, supervisão, coordenação e execução, em grau de maior complexidade,
de trabalhos da coleta, preparo e revisão de informações para divulgação escrita, falada ou televisionada.
Atribuições: Organizar métodos e processos de trabalhos relacionados com a técnica de divulgação e comunicação; planejar
e elaborar programas de informação e comunicação em todos os seus aspectos; promover contatos com a imprensa escrita,
falada e  televisionada e  outros  veículos  de difusão,  com o fim de divulgar  as  atividades  desenvolvidas  pela  Prefeitura;
promover  integração da Prefeitura  com a comunidade;  editar  boletins,  jornais  e  outras  publicações  internas  e  externas;
produzir e manter programas audiovisuais; executar atividades correlatas.

CARGO 408: MÉDICO VETERINÁRIO (NS.25)

Requisitos:  Curso de Medicina Veterinária, comprovado através de diploma de conclusão, expedido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC; registro e inscrição em órgão de classe e; documentos de identificação expedidos por órgãos
públicos.

Síntese das atividades: Atividades de planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e controle
das zoonoses no Município de Belém.
Atribuições: Analisar vistorias realizadas; inspecionar e reinspecionar produtos destinados a uso e consumo do público no
comércio em geral; fiscalizar mercados, feiras, casas comerciais e industriais que lidam com produtos de interesse à saúde
pública, matadouros e abatedouros; efetuar o controle de focos de zoonoses; emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua
especialidade; fornecer dados estatísticos; executar atribuições correlatas.
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