PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 001/2019 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
ERRATA 002/2019
O MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, torna público,
para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que fará as seguintes alterações no Edital do Concurso
Público.
1) No Capítulo II, item 2: Onde se lê:
2)

C
O
D

CARGO

REQUISITOS MÍNIMOS

Assistente Administrativo
– Zona Rural
Assistente Administrativo
32
– Zona Urbana
31

VAGAS

VENCIMENTO
BASE

CH*

PROVA
OBJETIVA

AC1

PCD2

Ensino Médio Completo

04

-

R$ 1.490,61

40h/s

SÁBADO
TARDE

Ensino Médio Completo

25

01

R$ 1.490,61

40h/s

SÁBADO
TARDE

VENCIMENTO
BASE

CH*

PROVA
OBJETIVA

Leia-se: (alteração em negrito)
1)

C
O
D

CARGO

REQUISITOS MÍNIMOS

Assistente Administrativo
– Zona Rural
Assistente Administrativo
32
– Zona Urbana
31

VAGAS
AC1

PCD2

Ensino Médio Completo

04

-

R$ 1.397,45

40h/s

SÁBADO
TARDE

Ensino Médio Completo

25

01

R$ 1.397,45

40h/s

SÁBADO
TARDE

03

-

R$ 1.681,00

40h/s

DOMINGO
TARDE

03

-

R$ 1.681,00

40h/s

DOMINGO
TARDE

2) No Capítulo II, item 2: Onde se lê:

65

Pedagogo vinculado a
SEMAD – Zona Urbana

Certificado de conclusão de ensino
superior de Bacharel em
Pedagogia ou Licenciatura em
Pedagogia ou formação de
professor com complementação de
um ano com título de Pedagogo
expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por
órgão competente

Leia-se: (alteração em negrito)

65

Pedagogo vinculado a
Secretaria de
Administração – Zona
Urbana

Certificado de conclusão de ensino
superior de Bacharel em
Pedagogia ou Licenciatura em
Pedagogia ou formação de
professor com complementação de
um ano com título de Pedagogo
expedido por instituição de ensino
devidamente reconhecida por
órgão competente

3) No Anexo II: Onde se lê:
Auditor Fiscal

Realizar análises físico-químicas e microbiológicas para o saneamento do meio
ambiente, na vigilância em saúde; Realizar análises para aferição de qualidade
dos alimentos; Realizar coleta de materiais, análises, interpretação, emissão e
assinatura de laudos e pareceres técnicos; Analisar amostras de materiais
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biológicos, bromatológicos e ambientais coletados, preparando amostras e
materiais; Selecionar equipamentos e insumos, visando ao melhor resultado
das análises finais para posterior liberação e emissão de laudos; Desenvolver
pesquisas técnico-científicas; Atuar em bancos de sangue e de células-tronco
hematopoiéticas; Participar na produção de vacinas, biofármacos e reagentes;
Trabalhar seguindo normas e procedimentos de boas práticas específicas de
sua área de atuação; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas à sua especialidade ou ambiente organizacional.
Pedagogo – vinculado à
Secretaria de Administração

Coordenar e planejar as atividades escolares em conjunto com a equipe
pedagógico-administrativa, a fim de adequar as necessidades do contexto
escolar. Auxiliar os professores na identificação das dificuldades de
aprendizagem dos alunos, envolvendo o levantamento e acompanhamento de
casos. Executar tarefas correlatas.

Leia-se:
Auditor Fiscal

Exercer coordenação e planejamento das atividades internas e externas da
Secretaria da Fazenda, fiscalizando a realização; auditar e fiscalizar
estabelecimentos industriais, comerciais e outras fontes de tributo; orientar,
coordenar e controlar atividades relativas a tributação, arrecadação,
fiscalização e aplicação da legislação tributária; instruir processos tributários e
de cobrança da dívida ativa; lavrar notificações por infração às leis tributárias e
fazer a apreensão de mercadorias nos casos exigidos; fazer avaliação para
efeito de tributação; elaborar boletins de atividades de produção e relatórios
sobre ocorrências fiscais; atender e orientar contribuintes sobre incidência
tributária; inspecionar estabelecimentos industriais; comerciais, laboratórios,
hospitais e proceder a fiscalização tributária; exercer atividades inerentes à
tributação e fiscalização, a fim de contribuir para que a política tributária –
fiscal se compatibilize com medidas de interesse do desenvolvimento do
município; desempenhar tarefas afins.

Pedagogo

Executar serviços relacionados à educação no trânsito, assim como, prestar
serviços de pedagogia em espaços não escolares, tais como: unidades de saúde,
centro de idosos, casas de acolhimentos e outros.

Ficam mantidos os demais termos do Edital. Esta ERRATA integra o Edital respectivo, para todos os efeitos
legais, sendo publicado no Mural da Prefeitura e no site da Organizadora.
Santana do Araguaia - PA, 26 de novembro de 2019.

José Rodrigues de Miranda
Prefeito Municipal
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