PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
LEI Nº 230/2008

DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008.

"DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE GOIANÉSIA
DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, Estado do Pará, aprovou e eu Prefeito
Municipal, sanciono e mando que se publique a seguinte LEI:
TITULO I
CAPITULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art 1º - Esta Lei reestrutura o Plano de Cargos e Salários dos servidores públicos municipais
do Município de Goianésia do Pará, estabelecendo os requisitos básicos para o ingresso e o
desenvolvimento na carreira, mediante promoção horizontal e ascensão funcional.
Art. 2º - Para fins desta Lei:
I - servidor é a pessoa investida legalmente em cargo público;
II - cargo público é o conjunto de funções substancialmente semelhantes, quanto à natureza
das atribuições e quanto ao nível de dificuldade e responsabilidade, agrupadas sob a mesma
denominação;
III - subgrupo ocupacional é o conjunto de cargos agrupados pela natureza das atividades e
pelo grau de conhecimento exigível para seu desempenho;
IV - grupo ocupacional é o conjunto de subgrupos reunidos segundo a afinidade existente entre
eles , quanto à natureza do trabalho;
V - referência é a posição horizontal do servidor na escala de vencimentos;
VI- quadro é o conjunto de cargos integrantes dos órgãos da administração pública mu nicipal,
distribuídos em grupos e subgrupos ocupacionais;
VII- vencimento é a retribuição pecuniária paga ao servidor, cujo valor corresponde a cada nível
e referência do cargo.
Art 3º - Os servidores públicos da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará reger-se-ão
pelas disposições desta Lei e, subsidiariamente, pelo que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município ( Lei nº 187/07, de 23 de agosto de 2007).
Parágrafo Único - O Grupo Magistério possui Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
próprio, instituído através de Lei especifica.
Art 4º - O Plano de Cargos e Salários é constituído dos seguintes Quadros :
I - Quadro de Cargos de Provimento Efetivo;
II - Quadro de Cargos de Provimento em Comissão;
III - Quadro de Funções Gratificadas.
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TITULO II
DOS QUADROS DE CARGOS E FUNÇÕES
CAPITULO I
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Art 5º - Cargo efetivo é aquele para cujo provimento é exigida prévia aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos e destina-se ao atendimento das necessidades básicas
da administração pública municipal.
Art 6º- Os cargos de provimento efetivo , quanto à natureza, integram Grupos Ocupacionais
assim classificados :
I - Grupo de Apoio Operacional - GAO ;
II - Grupo de Apoio Administrativo - GAD;
III - Grupo Auxiliar de Saúde – GAS
IV - Grupo Técnico de Nível Médio - GTNM
V - Grupo Ocupacional do Magistério - GOM
VI - Grupo de Nível Superior - GNS
Art 7º - A estrutura do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Grupos Ocupacionais I, II,
III, IV e VI consta no Anexo I desta Lei, e é integrada por grupos e subgrupos ocupacionais .
Art 8º - Os integrantes dos grupos , constantes desta Lei, serão distribuídos nos diversos
órgãos , onde sejam necessários os trabalhos pertinentes aos cargos e funçõe s, segundo dotação fixada e
mediante Ato do Poder Executivo Municipal.
CAPITULO II
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Art 9º - Os Cargos em Comissão visam o atendimento de encargos de Direção e
Assessoramento Superior- DAS, da administração municipal.
§ 1º - Os cargos em comissão são providos mediante ato do Chefe do Poder Executivo, pelo
critério de livre escolha, devendo recair em pessoas que satisfaçam os requisitos legais e regulamentares
e que possuam qualificação e experiência necessárias ao eficiente desempenho das tarefas cometidas
aos respectivos cargos;
§ 2º - Servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, quando nomeado para Cargo em
Comissão, deixará de perceber o vencimento do seu cargo de origem.
§ 3º - As atribuições, a jornada semanal de trabalho e a lotação dos cargos em comissão serão
fixados através de Ato do Executivo Municipal;
§ 4º - Os cargos em Comissão estão definidos no Anexo II, desta Lei.

TITULO III
DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO
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CAPITULO I
DO INGRESSO
Art 10 - O ingresso em qualquer dos cargos integrantes do Quadro de Cargos de
Provimento Efetivo dar-se-á através de nomeação, para a referencia inicial, do nível correspondente à
qualificação exigida, do respectivo cargo, mediante aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos.
Parágrafo Único - A regulamentação do concurso, respeitado o disposto na Lei Orgânica do
Município, conterá normas comuns aos candidatos e será baixada pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal.
Art 11 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará
sujeito a estágio probatório por um período de 03 ( três) anos, durante o qual sua aptidão , capacidade e
desempenho no cargo, serão objeto de avaliação, observados, dentre outros, os seguintes fatores ;
I - idoneidade moral;
II - aptidão;
III - disciplina;
IV - assiduidade e pontualidade ;
V - eficiência no exercício de suas tarefas;
VI- aproveitamento em programas de capacitação;
VII- produtividade no trabalho.
§ 1º - A verificação do cumprimento dos requisitos previstos neste artigo será procedida,
periodicamente, segundo normas expedidas pela Secretaria Municipal de Administração e concluída no
período de até 32( trinta e dois) meses de efetivo exercício;

§ 2º - O resultado da avaliação será apurado pela Comissão de Avaliação de Desempenho,
criada por ato do Poder Executivo Municipal , nos termos do disposto na Emenda Constitucional 19/ 98,
que deverá informar à Secretaria Municipal de Administração , sobre a conveniência ou não da
permanência do servidor no cargo, enviando-se , em seguida, o processo para decisão final do Chefe do
Poder Executivo.
§ 3º - O servidor, somente após a aprovação no estágio probatório será considerado estável.
§ 4º - O servidor não aprovado no estágio probatório, comprovada administrativamente sua
incapacidade ou inadequação para o serviço público ou a insuficiência de seu desempenho, será
exonerado.

CAPITULO II
DO ENQUADRAMENTO
Art 12 - Na implantação do presente plano serão analisados:
I - a situação funcional do servidor;
II - a correlação dos requisitos do cargo ocupado com o correspondente no novo plano;
III - o preenchimento dos requisitos exigidos para o novo cargo;
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IV - as reais necessidades de recursos humanos nos órgãos da administração pública
municipal ;
V - os recursos orçamentários disponíveis.
Art 13 - Deverão ser enquadrados nos cargos integrantes do Quadro de Cargos de Provimento
Efetivo deste Plano, os atuais servidores, portadores da escolaridade e/ou habilitação exigidas , quando :
I - efetivos, nomeados mediante aprovação em concurso público;
II - estáveis, nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal;
Art. 14 - O cargo que não puder ser transformado em cargo de um dos Grupos Ocupacionais,
indicados no Art 6º, desta Lei, ficará em Quadro Suplementar e será extinto na próxima vacância.
CAPITULO III
DA REVISÃO DO ENQUADRAMENTO
Art 15 – Dentro do prazo de 90(noventa) dias, contados a partir da publicação do ato de
enquadramento, poderá o servidor solicitar a revisão de seu enquadramento.
§ 1º - O pedido de que trata este artigo, será dirigido à Secretaria Municipal de
Administração, que no prazo máximo de 15(quinze) dias, a contar de sua formalização, manifestar-se-á a
respeito.
§ 2º - Se procedente a solicitação do servidor, o ato de retificação do enquadramento deverá
ser publicado no prazo de 15(quinze) dias, a contar da decisão, e os seus efeitos retroagirão à data do
enquadramento inicial.
TITULO IV
CAPITULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art 16 - Em nenhuma hipótese o servidor efetivo ou estável terá reduzido o seu vencimento ,
quando de seu enquadramento neste Plano.
Art. 17 - Os órgãos da Administração Indireta do Município de Goianésia do Pará , inclusive
os que vierem a ser instituídos, adequarão seu sistema de Cargos e Salários aos princípios estabelecidos
nesta Lei.
Art 18 - A estrutura salarial dos Grupos Ocupacionais (GAO, GAD, GAS, GTNM ,GNS ) está
definida no Anexo I.
Art. 19 - Os vencimentos dos servidores ativos e os proventos dos inativos serão
reajustados mediante Decreto do Gestor Municipal.
Art 20- O regime de trabalho do servidor será , no máximo, de 40 horas semanais.
Parágrafo Único - O regime de trabalho, sujeito a plantões ou regime especial, terá seu
horário fixado de acordo com o interesse e a conveniência dos serviços públicos, por ato da autoridade
competente.
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Art 21 - Os servidores convocados para prestar serviços que se realizarem fora da jornada de
trabalho estabelecida , farão jus a horas extraordinárias com acréscimo de 50% ( cinqüenta por cento ) ,
em relação à hora normal de trabalho.
Art 22- A Administração Pública Municipal promoverá a qualificação dos seus servidores,
através de cursos de capacitação, especialização, aperfeiçoamento ou atualização , de modo a melhor
prepará-los para o exercício das atribuições específicas de seus cargos.
Art. 23 – O regime jurídico dos servidores enquadrados neste Plano é o estatutário.
Art. 24- As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias.
Art. 25- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei n.º
114/2002 de 28 de fevereiro de 2002, bem como quaisquer outras disposições em contrário.

GOIANÉSIA DO PARÁ , 18 DE DEZEMBRO DE 2008.

Itamar Cardoso do Nascimento
Prefeito Municipal
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ANEXO I - LEI Nº. 230 /2008-PMGP.
QUADRO PERMANENTE- QP
CARGOS EFETIVOS E SEUS QUANTITATIVOS
GRUPO DE APOIO OPERACIONAL – GAO

ESCOLARIDADE

NÍVEL

I

CARGO

Auxilia r de
Servi ços Gerais

CÓDIGO

PMGP-GAO01

Auxilia r de
Servi ços Urbanos
I

PMGP-GAO02

I

Covei ro

PMGP-GAO03

I

Ajudante de
Mecâni co

PMGP-GAO04

II

Ajudante de
Mecâni co

PMGP-GAO05

III

Ajudante de
Mecâni co

PMGP-GAO06

EXIGIDA /
HABILITAÇÃO

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/com
experiência comprovada de
01 ano
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada de 02 anos
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO

SINTESE
ATIVIDADES

DAS

Ati vidades
de
natureza
repeti ti va , rela cionadas ao
prepa ro e distri bui ção de
alimentos , à limpeza e
conserva ção
dos
prédios
públi cos e de seus móveis e
equipamentos, à fiscaliza ção
de entrada e saída de pessoas,
à coleta e entrega de
documentos ,
mensagens,
encomendas,
e
outros,
internamente e externamente,
à abertura e fechamento de
dependências
e
prédios ;
execução de outras ati vidades
correlatas .
Ati vidades
de
natureza
repeti ti va
relacionadas à
limpeza e conserva ção de
ruas , logradouros públicos, à
coleta do li xo e ao apoio aos
servi ços
do
ma tadouro
muni cipal
Realiza r
i numa ções
e
exuma ções , bem como manter
a ordem e limpeza do
cemitéri o municipal .
Executa r, sob supervisão,
limpeza ,
desmonte
e
monta gem de motores de
autos .

Executa r, sob supervisão,
limpeza ,
desmonte
e
monta gem de motores de
autos leves e pesados .
Executa r, sob supervisão,
limpeza ,
desmonte
e
monta gem de motores de

SALARIO
BASE
R$

QUANTIDADE

460,00
200

460,00

100

460,00

10

460,00

15

575,00

15

690,00

15

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
COMPLETOS)/experiência
comprovada de 03 anos

I

Vigia

PMGP-GOA07

I

Pedrei ro

PMGP-GAO08

I

Ca rpintei ro

PMGP-GOA09

I

Soldador

PMGP-GOA10

I

Encanador

I

I

I

PMGP-GAO11

Eletri cista Predial PMGP-GAO12

Pintor

Motoris ta de
Veículos Leves

I

Operador de
Equi pamentos
Leves

I

Mecâni co de
Equi pamentos
Leves

II

Mecâni co de

PMGP-GAO13

PMGP-GAO14

PMGP-GAO15
PMGP-GAO16

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS) experiência
comprovada de 01 ano
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada de 01 ano
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada de 01 ano
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada de 01 ano
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/expe riência
comprovada de 01 ano
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada de 01 ano
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada de 01 ano

autos leves e pesados, como
também à frota de transporte
es cola r.
Ati vidades de vi gilância e
segurança do pa tri mônio
muni cipal

460,00

100

690,00

15

690,00

15

690,00

05

690,00

05

Monta r e manter ins talações
elétri cas de prédios

690,00

05

Executa r tra balhos de prepa ro
de superfícies e de aplica ção
de tintas ou produtos similares

690,00

05

Executa r
trabalhos
de
al vena ria , concreto e outros
ma teriais, com a finalidade de
construi r, reforma r ou repara r
prédios e obras similares
Executa r
trabalhos
de
ca rpinta ria ,
cortando,
a rmando,
ins talando
e
repa rando peças de madei ra
Executa r
trabalhos
de
soldagem de peças metálicas

Executa r
trabalhos
de
monta gem,
ins talação
e
conserva ção de tubulações,
louças , sanitá rias , caixas água,
chuvei ros ; executa r outras
a ti vidades correla tas

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)

Di ri gi r
automóveis
e
cami onetas e zela r pela
conserva ção dos mes mos

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada de 01 ano

executar servi ços envol vendo
opera ção e conserva ção de
equipamentos leves , incl usive
emba rca ções leves

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada de 01 ano
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO

Executa r servi ços mecâ nicos
de manutenção preventi va e
correti va de equipamentos
leves
Executa r servi ços mecâ nicos

600,00
20

600,00

20

690,00

10

862,50

10
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Equi pamentos
Leves

I

I

I

II

III

Motoris ta de
Veículos Pesados

PMGP-GAO18

Operador de
Equi pamentos
Pesados

PMGP-GAO19

Mecâni co de
Equi pamentos
Pesados

PMGP-GAO20

Mecâni co de
Equi pamentos
Pesados

Mecâni co de
Equi pamentos
Pesados

I
Operador de
Sis temas

I

PMGP-GAO17

Merenderei ra

PMGP-GAO21

PMGP-GAO22

PMGP-GAO23

PMGP-GAO24

FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada a cima de 02
anos
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada de 01 ano
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada de 01 ano
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada de 01 ano
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada de 03 anos
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
(4ª SÉRIE/5º ANO
COMPLETOS)/experiência
comprovada acima de 03 anos

ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO/CURSO BÁSICO
DE INFORMÁTICA

ENSINO FUNDAMENTAL
experiência comprovada de
01 ano

de manutenção preventi va e
correti va de equipamentos
leves , inclusi ve na frota de
transporte es colar.
Di ri gi r veícul os pesados e zelar
pela conserva ção dos mesmos

Servi ços envol vendo opera ção
e
conserva ção
de
equipamentos pesadas
Executa r servi ços mecâ nicos
de manutenção preventi va
e correti va de equipamentos
pesados
Executa r servi ços mecâ nicos
de manutenção preventi va
e correti va de equipamentos
pesados e pres ta r servi ços de
forma ção continuada junto
aos a judantes de mecâni cos .
Executa r servi ços mecâ nicos
de manutenção preventi va
e correti va de equipamentos
pesados e pres ta r servi ços de
forma ção continuada junto
aos a judantes de mecâni cos .
Auxilia r nas Opera ções e
Implementações de sistemas
(s oftwa res)
nos
di versos
setores da administra ção
públi ca muni cipal
Realiza r ta refas relati vas ao
prepa ro,
dis tribui ção
e
conserva ção da
merenda
es cola r nas es colas de Grande,
Médio e Pequeno Porte

800,00

20

20
800,00

1.000,00

10

1.250,00

10

1.500,00

10

460,00

10

575,00

20

GRUPO DE APOIO ADMINISTRATIVO – GAD - LEI Nº. 230 /2008-PMGP.
NIVEL

I

CARGO

Auxilia r
Administra ti vo

CÓDIGO

PMGP-GAD-01

ESCOLARIDADE
EXIGIDA /
HABILITAÇÃO
ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO/CURSO
BÁSICO DE
INFORMÁTICA

SÍNTESE DAS ATIVIDADES
Executa r ta refas administra ti vas
auxiliares rela ti vas à datilografia ,
a rqui vo, protocolo, di gita ção e
preenchimento de formulá rios
di vers os ; opera r máquinas
copiadoras ; receber e orienta r o
públi co.

SALARIO
BASE R$

QUANT
IDADE

460,00

150

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
I

Auxilia r Técnico
em Computa ção

PMGP-GAD-02

I

Agente de Tri butos

PMGP-GAD-03

I

Agente de
Fis caliza ção

I

PMGP-GAD-04

PMGP-GAD-05
Secretá rio Es cola r

II

PMGP-GAD-05
Secretá rio Es cola r

III

PMGP-GAD-05
Secretá rio Es cola r

ENSINO MÉDIO
COMPLETO/CURSO
BÁSICO EM
INFORMÁTICA
ENSINO MÉDIO
COMPLETO

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

ENSINO MÉDIO
COMPLETO/CURSO
BÁSICO DE
INFORMÁTICA
ENSINO MÉDIO
COMPLETO/CURSO
BÁSICO DE
INFORMÁTICA
ENSINO MÉDIO
COMPLETO/CURSO
BÁSICO DE
INFORMÁTICA

Assistente
Administra ti vo
I

PMGP-GAD-06

ENSINO MÉDIO
COMPLETO/CURSO
BÁSICO DE
INFORMÁTICA

Executa r ta refas relati vas à
di gita ção, veri fi ca ção e demais
opera ções
rela cionadas
ao
processamento eletrônico.
Zelar pela i ntegral apli ca ção da
legislação tributá ria muni cipal
Fis caliza ção geral quanto à
apli caçã o das leis muni cipais,
quanto à execução das obras
públi cas
realizadas
na
administra ção
muni cipal
e
quanto à regula riza ção do
pa tri mônio muni cipal
Superintender os servi ços da
Secreta ria de Es tabelecimento
de Ensino Muni cipal de Gra nde
Porte e executa r outras ta refas
correlatas
Superintender os servi ços da
Secreta ria de Es tabelecimento
de Ensino Muni cipal de Médio
Porte e executa r outras ta refas
correlatas
Superintender os servi ços da
Secreta ria de Es tabelecimento
de Ensino Munici pal de Pequeno
Porte e executa r outras ta refas
correlatas

Executar
tarefas
técnicoadministrativas
nas áreas de
protocolo, arquivo e documentação,
orçamento e finanças, pessoal,
material e patrimônio, organização e
métodos, coleta, classificação e
registro de dados; redação de atos
administrativos e documentos;
realizar serviços gerais quanto aos
dados de prontuários e fichas
clínicas
para
obtenção
de
informações
bio-estatísticas;
manter-se informado sobre a
aplicação de leis, normas
e
regulamentos,
referentes
à
administração geral e específica;
Exercer outras atividades correlatas.

500,00

10

460,00

20

460,00

20

993,00

05

777,50

05

612,00

05

600,00

50

GRUPO AUXILIAR DE SAÚDE – GAS - LEI Nº. 230 /2008-PMGP.
NÍVEL

CARGO

CÓDIGO

ESCOLARIDADE
EXIGIDA /
HABILITAÇÃO

SÍNTESE DAS ATIVIDADES

SALARIO
BASE
R$

QUANTI
DADE

9
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I

I

Agente
Comuni tá rio de
Sa úde
Auxilia r de Saúde

PMGP-GAS-01

PMGP-GAS-02

Agente de
Vigilância Sanitá ria

PMGP-GAS-03

I

I

Mi croscopista

PMGP-GAS-04

I

Auxilia r de
Enfermagem

PMGP-GAS-05

I

Agente de
Controle de
Endemias

PMGP-GAS-06

ENSINO
FUNDAMENTAL

execução de a ções de promoção
da saúde, em um trabalho de
integra ção entre a popula ção e
os servi ços de saúde
pres ta r servi ços de atenção
bási ca à saúde, nos postos de
saúde da zona rural

532,00

100

460,00

100

Inspecionar produtos destinados ao
uso e consumo do público, no
comércio em geral; fiscalizar
mercados, feiras, casas comerciais e
indústrias que lidam com produtos
de interesse da saúde pública,
ENSINO
matadouros
e
abatedouros;
FUNDAMENTAL/
participar nas ações de controle de
CAPACITAÇÃO NA zoonoses; fiscalizar a ação poluidora
ÁREA DE ATUAÇÃO dos empreendimentos industriais,
fabris e congêneres; fiscalizar atos
de depredação contra a fauna e a
flora do Município; executar as
demais ações de vigilância sanitária .

460,00

20

a ti vidades rela ti vas à opera ção e
ma nutenção de mi cros cópi os

600,00

04

460,00

20

532,00

20

ENSINO
FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

Auxiliar no atendimento de
saúde conforme orientação
médica ou de enferm agem e
em várias tarefas da área de
atendimento
hospitalar,
am bulatorial
e
clínica,
respeitadas a form ação, a
legislação profissional e os
regulamentos do serviço.
Auxiliar no combate de endemias
ENSINO MÉDIO
junto às comunidades carentes
COMPLETO/CURSO existentes no município, bem
como preservar a saúde da
NA AREA DE
família assistida através de
ATUAÇÃO
controle e avaliação do processo.

ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO/CURSO
DE AUX. DE
ENFERMAGEM

GRUPO TÉCNICO DE NIVEL MÉDIO – GTNM - LEI Nº. 230 /2008-PMGP.
SUBGRUPO

I

CARGO

Desenhista
Projetista

CÓDIGO

PMGP-GTNM-01

ESCOLARIDADE EXIGIDA SÍNTESE DAS ATIVIDADES
/ HABILITAÇÃO
elabora r
desenhos,
detalhes , plantas , projetos
Ensino médio / curso de de ins talações , cópias de
desenho técni co /
tra çados , esboços , croquis
registro no órgão de
e outros que exi jam a
classe
apli caçã o
de
conhecimentos
técnicos
especializados , utilizando
ins trumentos a propriados
e
baseando-se
em
especifi ca ções técni cas .

SALARIO
BASE
R$

QUANTI
DADE

700,00

02

10
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I

Técni co Agrícola

PMGP-GTNM-02

Técni co em
Agrimensura

PMGP-GTNM-03

I

Técni co em
Edi fica ções

PMGP-GTNM-04

I

I

I

Técni co em
Contabilidade

Técni co em
Labora tórios
Médicos

PMGP-GTNM-05

PMGP-GTNM-06

a ti vidades de orientação,
coordenação e execução
de tra balhos, à nível
médio, rela cionados à
pesquisa das técnicas
agrícolas
Ensino médio / curso
a ti vidades de coordenação
técni co em agrimensura e execução à nível médio,
/ regis tro no órgão de
rela ti vas a levantamentos
classe
topográfi cos , efetuando
medi ções com a uxilio de
ins trumentos
de
agri mensura
Ensino médio / curs o
a ti vidades de supervisão,
técni co em edifi ca ções / coordenação e execução
registro no órgão de
qualificada a nível médio,
classe
rela cionadas à cons trução
ci vil
a ti vidades de supervisão,
coordenação e execução
Ensino médio / curs o
qualificada a nível médio,
técni co em contabilidade rela cionadas
à
/ regis tro no órgão de
administra ção financei ra,
classe
orça mentá ria
e
de
controle
interno,
veri fi cando a exa tidão dos
lançamentos contábeis .
Ensino médio / curso de
técni co a grícola /
registro no órgão de
classe

Ensino médio / curs o
técni co em Labora tóri os
Médicos/ registro
no órgão de classe

realiza r
tipa gem
sangüínea, provas de
compa tibilidade sangüínea
pré-trans fusional , coleta
de sangue em doadores
e/ou
pa cientes,
fra cionamento de sangue
em componentes, exames
imunohema tológi cos ;
executar
e
controlar
exa mes de rotina do
labora tóri o; identifi ca r e
registra r
a mos tras
colhi das; prepa ra r ma terial
biológi co pa ra exame;
prepa ra r meios de cul tura,
antígenos e reagentes;
opera r
e
conserva r
equipamentos
de
labora tóri o.

690,00

02

800,00

02

690,00

02

993,00

10

690,00

04
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I

I

I

Técni co em
Ra diologia Médi ca

Técni co em
Informá ti ca

Técni co em
Enfermagem

PMGP-GTNM-07

PMGP-GTNM-08

PMG-GTNM-09

Ensino médio / curs o de
Técni co em Radiologia/
registro no órgão de
classe

a ti vidades
envol vendo
trabalhos de opera ção
qualificada ,
sob
supervisão,
de
equipamentos
de
radiotera pia, de rá diodiagnós ti co, empregados
na
medi cina
e
na
odontologia
Ensino médio / curs o
Executa r
ta refas
de
Técni co em Informá ti ca / informá tica referentes aos
registro no órgão de
sistemas ou programas
classe
utilizados
no
órgão,
operando
os
equipamentos e extraindo
ou produzindo os dados
soli citados
Ensino Médio
Auxilia r em procedimentos
Completo/Curso
médi cos
e
de
Profissionalizante de
enfermagem, bem como
Técni co em Enfermagem em desenvol vimento de
e regis tro profissional
progra mas
de saúde,
respei tadas a formação,
legislação profissional e
regulamentos do servi ço.

690,00

02

890,00

04

700,00

30

GRUPO NIVEL SUPERIOR – GNS - LEI Nº. 230 /2008-PMGP.
NIVEL

CARGO

CÓDIGO

HABILITAÇÃO

I

Assistente
Social

PMGP-GNS-01

Curso de Servi ço
Social

I

Psi cólogo

PMGP-GNS-02

I

Nutri cionis
ta

PMGP-GNS-03

I

Fa rma cêuti PMGP-GNS-04
coBi oquímico

I

Enfermeiro PMGP-GNS-05

I

Odontólog
o

PMGP-GNS-06

SÍNTESE DAS ATIVIDADES

planejamento,
di reção,
coordenaçã o,
Assessora mento e execução de programas
sociais, em seus aspectos econômi co,
políti co e sanitá rio
Apli ca r conhecimentos no campo da
Curso de Psicologia psi cologia pa ra o planeja mento e execução
de ta refas nas á reas clínica , educa cional e
do tra balho
planejamento, supervisão, coordena ção e
Curso de Nutri ção execução especializada, referentes à
educaçã o alimenta r, nutri ção e dietéti ca,
pa ra indi víduos ou coleti vidades
Curso de Fa rmá cia/ a ti vidades rela ti vas a métodos e técni cas de
Especializa ção em produçã o e controle de medi camentos,
Bi oquímica
análises toxi col ógi cas, hema tológi cas e
cl íni cas pa ra apoio a diagnós ti co
Curso de
planejamento, di reção, Assessoramento e
Enfermagem
execução de programas de saúde
planejamento, supervisão, coordena ção e
Curso de
execução de a ções rela ti vas à assistência
Odontologia
buco-dentá ria em es tabelecimentos de
ensino ou unidades de saúde do Municípi o

SALARIO
BASE
R$

QUANT
IDADE

1.155,00

03

1.200,00

02

1.200,00

02

1.155,00

02

1.800,00

10

1.200,00

04
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I

Contador

I

Engenhei ro
Ci vil
PMGP-GNS-08

I

PMGP-GNS-07

Engenhei ro
Agrônomo PMGP-GNS-09

PMGP-GNS-10

Curso de Ciências
Contábeis

Curso de
Engenha ria Ci vil

Curso de
Agronomia

I

Advogado

I

Médico
PMGP-GNS-11
Veteriná rio

Curso de Medi cina
Veteriná ria

I

Médico

Curso de Medi cina

PMGP-GNS-13

Curso de Di rei to

I

Arqui teto

PMGP-GNS-14

Curso de
Arqui tetura

I

Fonoa udiól
ogo

PMGP-GNS-15

Curso de
Fonoa udiologia

I

Fisioterape
uta

PMGP-GNS-16

Curso de
Fisioterapia

a ti vidades
rela ti vas à administra ção
fi nancei ra e pa tri monial , contabilidade e
audi toria , compreendendo análise, registro
e perícia contábil de demonstra ti vos
contábeis
supervisão
e execução de es tudos,
pa receres e projetos de obras ci vis e viá rias
planejamento, supervisão, coordena ção e
execução de projetos em geral sobre a
preserva çã o e a explora ção de recursos
na turais , a economia rural , a defesa e
inspeção a grícolas e a
promoção
agropecuá ria
planejamento, supervisão , coordena ção e
execução de a ti vidades de natureza jurídi ca,
envol vendo es tudos e emissão de
pa receres ,
elabora ção de contra tos,
convêni os, a justes , anteprojetos de leis,
decretos e regulamentos ; orienta ção e
pa trocínio
de
causas
na
jus ti ça;
Assessora mento jurídi co à administra ção
públi ca muni cipal
planejamento, coordena ção e execução das
a ções de vi gilância sani tá ria e controle das
zoonoses no Muni cípio
planejamento, di reçã o , Assessora mento e
execução de progra mas de saúde; execução
de trabalhos médi co-ci rurgi cos
Desenvol vi mento de a ti vidades relacionadas
à i nfra -es trutura urbana e rural do
muni cípio, inclusi ve seu patri mônio públi co
Ati vidades inerentes a prevenção e correção
de
problemas
médi cos li gados à
fonoaudiologia, inclusi ve programas de
a juda à defi cientes na rede muni cipal de
ensino
Planejamento, execução, a companhamento
e controle dos servi ços gerais de fisioterapia
e
da
á rea
técnico-adminis tra tiva
rela cionada , respei tadas a formaçã o,
legislação profissional e regulamentos do
servi ço.

2.386,00

1.386,00

04

01

1.386,00

01

1.386,00

03

1.500,00

01

4.000,00

10

1.386,00

02

1.386,00

02

1.386,00

02

ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - LEI Nº. 230 /2008-PMGP.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
CARGO

CÓDIGO

VENCIMENTO (R$)

QUANTIDADE

Assessor I

PMGP-DAS – 01

2.000,00

05

Assessor II

PMGP-DAS – 02

1.500,00

05

Assessor III

PMGP-DAS – 03

1.000,00

10

Diretor de Departamento I

PMGP-DAS- 04

1.800,00

10

Diretor de Departamento II

PMGP-DAS- 05

1.300,00

10

Diretor de Departamento III

PMGP-DAS- 06

1.039,50

10

PMGP-DAS-07

760,00

10

PMGP-DAS-08

600,00

10

PMGP-DAS-09

532,00

10

Secretário Adjunto de Educação

PMGP-DAS-10

3.000,00

01

Secretário Adjunto de Saúde

PMGP-DAS-11

3.000,00

01

Encarregado de Setor I

Encarregado de Setor II

Encarregado de Setor III
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