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LEI COMPLEMENTAR Nº. 137, DE 12 DE ABRIL DE 2016. 
 
 

“Dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração dos Servidores 
do Município de São João da Ponta-PA, 
que especifica e dá outras providências”. 

 
 
O Prefeito do Município de São Joao da Ponta, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei. 

 
 

TÍTULO I 
DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, FUNÇÕES E VENCIMENTOS DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 
 

CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO DO PLANO 

 
Art. 1º. Fica instituído o PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA, 
visando assegurar a continuidade da ação administrativa a eficiência e eficácia do 
serviço público do Município. 

 
CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS BÁSICOS 

Art. 2º. Para fins desta Lei, considera-se:  

I – Servidor Público é toda a pessoa legalmente investida em cargo público de 
provimento efetivo ou em comissão; 

II – Cargo Público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades 
cometidas ou cometíveis ao servidor público, criado por Lei, com denominação 
própria, número certo e valor e vencimento específico pago pelos cofres públicos do 
município; 

III – Carreira é a promoção ou a ocupação de cargo em classe e nível 
imediatamente superior, dentro do mesmo grupo ocupacional através da progressão 
funcional; 

IV – Grupo Ocupacional é o conjunto de carreiras agrupadas pela natureza das 
atividades e pelo grau de conhecimento exigível para o seu desempenho; 
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V – Padrão de Vencimento é vencimento inicial que identifica o vencimento 
percebido pelo servidor dentro da faixa de vencimentos do grupo ocupacional que 
ocupa; 

VI – Qualificação Profissional é o conjunto de requisitos exigidos para ingresso e 
desenvolvimento na carreira; 

VII – Quadro de Pessoal é o conjunto de cargos de provimento efetivo, estável, 
efetivo estável, em comissão e funções, quantitativamente indicados e distribuídos 
em carreira, de cada órgão ou entidade da administração pública municipal; 

VIII – Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o 
servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado; 

IX – Interstício é o lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que 
o servidor se habilite à progressão; 

X – Lotação é o quantitativo de cargos de caráter permanente que integram o 
quadro de cada órgão ou entidade da administração pública municipal; 

XI – Vencimento é a retribuição paga mensalmente ao servidor pelo efetivo 
exercício do cargo, correspondente ao valor fixado em Lei; 

XII – Benefícios é toda assistência de caráter previdenciário ou social, prestada 
gratuitamente ou com ônus parcial do servidor e seus dependentes; 

XIII – Nível é a referência do servidor relacionada ao grau de escolaridade; 

XIV – Classe é a referência do servidor relacionada à progressão através de 
processo de avaliação e interstício determinado por esta Lei. 

 
CAPÍTULO III 

DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO 
 

Art. 3º. Os cargos de provimento efetivo, no serviço público municipal, são 
acessíveis aos brasileiros natos e equiparados cujo ingresso dar-se-á no início do 
Grupo Ocupacional, atendidos os requisitos de escolaridade e a habilitação em 
concurso de provas e títulos. 

§ 1º  Os requisitos de escolaridade são aqueles constantes dos Anexos I-A, I-B, I-C 
e I-D, da presente Lei. 

§ 2º  Para todos os cargos, no ato do ingresso, também será exigido:  

I - gozo dos direitos políticos; 

II - haver cumprido as obrigações militares; 
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III - haver cumprido as obrigações eleitorais; 

IV - idade mínima 18 (dezoito) anos; 

V - outros que o habilitem para o exercício de determinados cargos. 

Art. 4º. O Concurso Público terá sempre o caráter eliminatório e a nomeação far-se-
á em estrita obediência à ordem de classificação. 

Parágrafo único - O prazo de validade do concurso é de 02 (dois) anos, podendo 
ser prorrogado mediante decreto do Executivo. 

Art. 5º. Os requisitos exigidos para os concursos serão objetos de editais 
específicos e estritamente observado o número de vagas existentes. 

Art. 6º. Não dependerá de limite de idade máxima a inscrição em concurso público 
a ocupante de cargo de provimento efetivo no Município. 

Art. 7º.  O servidor concursado, será considerado estável, decorridos 03 (três) anos 
de serviço público, após avaliação da sua capacidade para o desempenho da 
função, verificando-se os requisitos pelo qual será apurada a sua confirmação no 
cargo, quando alcançar na avaliação a pontuação mínima. 

§ 1º  Decorrido o período a que se refere o caput do artigo anterior sem devida 
avaliação por parte do departamento competente, fica o servidor considerado de 
forma definitiva estável. 

§ 2º  Não será permitido o desvio de função de servidor do cargo de concurso salvo 
para exercer funções de livre nomeação, e casos especificados no Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos Municipais. 

 
CAPÍTULO IV 

DO PROVIMENTO DE CARGOS 
 

Art. 8º. Os cargos serão providos: 

I - em caráter efetivo; 

II - em comissão. 

Parágrafo único. Os provimentos serão feitos mediante nomeação.  

Art. 9º. Compõem a estrutura geral de Carreiras, Funções, Cargos e Vencimentos 
do Poder Executivo Municipal de São João da Ponta, os grupos formados por 
categorias funcionais, subdivididas em Grupo Ocupacional composto de cargos 
consoante aos Anexos I-A, I-B, I-C e I-D. 
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Art. 10. As tabelas salariais de progressão (Anexo II) do Município de São João da 
Ponta, aplicáveis aos Grupos Ocupacionais regidas pelo presente Plano de Cargos, 
Carreiras, Funções, e Vencimentos subdividem-se em grupos, da seguinte forma: 

I - Tabela do Grupo Ocupacional I composta verticalmente de 03 (três) níveis, 
representado por algarismos romanos (de I a III), conforme exigência de 
escolaridade e horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras 
maiúsculas de A a H, conforme antiguidade e avaliação de desempenho do 
servidor; 

II - Tabela do Grupo Ocupacional II, composta verticalmente por 03 (três) níveis, 
representados por algarismos romanos (de II a IV) conforme exigência de 
escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras 
maiúsculas de A a H, conforme antiguidade e avaliação de desempenho do 
servidor; 

III - Tabela do Grupo Ocupacional III, composta verticalmente por 03 (três) níveis, 
representados por algarismos romanos (de III a V) conforme exigência de 
escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras 
maiúsculas de A a H, conforme antiguidade e avaliação de desempenho do 
servidor; 

IV - Tabela do Grupo Ocupacional IV, composta verticalmente por 04 (quatro) 
níveis, representados por algarismos romanos (de IV a VII) conforme exigência de 
escolaridade e, horizontalmente de 08 (oito) classes representadas por letras 
maiúsculas de A a H, conforme antiguidade e avaliação de desempenho do 
servidor. 

 
SEÇÃO I 

DOS CARGOS EFETIVOS 
 

Art. 11.  Os cargos efetivos serão providos através de concurso público de provas 
ou de provas e títulos, conforme art. 3 desta Lei. 

Art. 12. O ingresso nas carreiras do Plano instituído por esta Lei dar-se-á sempre 
na Classe A, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, 
atendido os requisitos para provimento nos cargos fixados em lei ou regulamento, 
conforme condições estabelecidas no edital do concurso. 

Art. 13. O servidor nomeado em virtude de aprovação em concurso público 
permanecerá em estágio probatório durante 36 (trinta e seis) meses, período em 
que será avaliado quanto ao exercício da função pública e das atribuições do 
respectivo cargo e função. 

Parágrafo único. A avaliação do estágio probatório se dará conforme especificado 
no Regime Jurídico Único dos servidores públicos de São João da Ponta. 
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SEÇÃO II 

DOS CARGOS EM COMISSÃO 
 

Art. 14. O cargo em comissão será provido mediante livre escolha do Prefeito 
Municipal, dentre os cidadãos que satisfaçam os requisitos legais para investidura 
no serviço público. 

Art. 15. O quadro de cargos comissionados consta no Anexo II, da Lei municipal nº 
0110/2011, que dispõe sobre reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal 
de São João da Ponta. 

Parágrafo único. Atendendo aos preceitos constitucionais, ficam reservados 20% 
(vinte por cento) do quadro de cargos comissionados para provimento com 
servidores efetivos que preencham os requisitos necessários.  

 
SEÇÃO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

Art. 16. A descrição dos cargos e seus requisitos constantes nesta Lei estão 
especificados e estabelecidos no Anexo III desta Lei. 

 
SEÇÃO IV 

DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU FUNÇÃO GRATIFICADA 
 

Art. 17. O Servidor público Função de Confiança ou Função Gratificada poderá 
optar por receber a complementação da remuneração da função, em relação ao 
valor pré-estabelecido ou poderá receber de seu nível salarial pelo exercício de 
função de direção ou assessoramento, os seguintes percentuais: 

I – nível Médio, 20%; 

II – nível Técnico, 35%; 

III – nível Superior, 60%; 

IV – nível Pós Graduação, 80%. 

Parágrafo único. A gratificação só será concedida ao servidor efetivo, depois de 
cumprido o estágio probatório, exceto quando for designado para função correlata a 
atribuição do cargo. 

Art. 18. A função gratificada é nominada através do símbolo FG, conforme Anexo 
IV, desta Lei que define, também, as quantidades. 
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Art. 19. Em nenhuma hipótese a função gratificada será incorporada à remuneração 
do servidor e poderá ser revogada a qualquer tempo por ato próprio do Chefe do 
Poder Executivo Municipal. 

Parágrafo único. É vedada a acumulação de duas ou mais funções de confiança 
ou funções gratificadas. 

Art. 20. O reajuste da tabela da função gratificada, bem como as tabelas das 
demais gratificações e remunerações, quer efetivo ou comissionado ocorrerá 
sempre na data base. 

 
CAPÍTULO V 

DO ENQUADRAMENTO E NOMEAÇÃO 
 

Art. 21. Dar-se-á o enquadramento e nomeação: 

I - aos servidores que ingressarem no serviço público mediante nomeação, após 
classificação em concurso público, será efetuado o enquadramento no cargo 
referente ao seu grupo ocupacional, sendo sua progressão após o término do 
estágio probatório; 

II - O enquadramento em nível será realizado através da apresentação de Diploma, 
certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade 
superior àquela de referência do Grupo Ocupacional. 

Parágrafo único. O enquadramento a que se refere o caput deste artigo será feito 
pelo Departamento de Recursos Humanos para então ser concluído por Portaria 
expedida pelo Prefeito Municipal. 

CAPÍTULO VI 
DO DESENVOLVIMENTO DAS CARREIRAS 

 
Art. 22. O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da 
progressão.  

Parágrafo único. Progressão é a elevação do servidor de classe e nível 
imediatamente superior, dentro da mesma carreira, após o cumprimento do estágio 
probatório, e dependerá, cumulativamente, de: 

I - Nível: 

a) Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de 
escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional. 

b) A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual de 2% (dois por 
cento) específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo 
Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor; 
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c) O adicional respeitará o interstício de 4 (quatro) anos para nova concessão, até o 
máximo, descrito no art. 10 e Anexo II – Tabela de Progressão, desta Lei, devendo 
manter correlação com a área de atuação do servidor. 

d) A progressão por nível, dar-se-á sempre no mês de julho, ocorrerá anualmente, e 
deverá ser solicitada pelo servidor, devendo ser protocolado no Departamento de 
Recursos Humanos, até o último dia útil do mês de junho, de acordo com as 
disposições previstas em regulamento a ser editado. 

II - Classe: 

a) As classes constituem as unidades que permitem o crescimento profissional do 
servidor na carreira. Cada classe é dividida em níveis, que constituem as unidades 
de crescimento funcional do profissional; 

b) A progressão de classe ocorrerá por merecimento e antiguidade, e será 
incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme 
Anexo II – Tabela de Progressão; 

c) A progressão de Classe por merecimento, dar-se-á através de avaliação de 
desempenho, após o cumprimento do estágio probatório, e seus critérios deverão 
ser estabelecidos por Regulamento. 

d) A progressão em Classe acarretará um acréscimo em percentual de 5% (cinco 
por cento) específico para cada Classe, de acordo com o vencimento base do 
Grupo Ocupacional, conforme Anexo II – Tabela de Progressão, desta Lei, sendo 
incorporada ao vencimento base do servidor. 

e) A progressão de classe por antiguidade decorrerá do interstício de 04 (quatro) 
anos. O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer 
numa referência salarial da classe para passar a outra referência superior. 

 
SEÇÃO I 

DA PROGRESSÃO POR ANTIGUIDADE 
 

Art. 23. A progressão por antiguidade tem por base o tempo de serviço e será 
realizada com a observância dos seguintes critérios:  

I - o tempo de serviço corresponde ao efetivo exercício da função no município de 
São João da Ponta; 

II - é automática, sendo a primeira progressão concedida logo após o servidor ser 
aprovado no estágio probatório, conforme Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos do Município de São João da Ponta; 
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III - o interstício é de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data em que o servidor 
público adquiriu o direito à última progressão por antiguidade. 

Art. 24. Interrompem o exercício para fins de progressão. 

I - afastamento das atribuições específicas do cargo, exceto para ocupar cargos de 
direção nos Governos Federal, Estaduais e Municipais e para cumprir mandato 
eletivo ou sindical; 

II - licença para tratamento de interesses particulares; 

III - suspensão disciplinar ou condenação criminal por sentença transitada em 
julgado; 

IV - licença por motivo de transferência do cônjuge servidor público civil ou militar; 

V - licença médica superior a 30 (trinta) dias por biênio, exceto as licenças: 
maternidade, por doenças graves especificadas em lei, para tratamento da própria 
saúde, por acidente ocorrido em serviço e por doenças ocupacionais; 

VI - estiver em laudo médico definitivo superior a 02 (dois) anos; 

VII - faltas não justificadas. 

 
Subseção I 

Do adicional por tempo de serviço 
 

Art. 25. O adicional por tempo de serviço será devido por quinquênio de efetivo 
exercício, até o máximo de sete, sendo o adicional calculado sobre a remuneração 
do cargo, nas seguintes proporções: 

I - aos cinco anos, 5%; 

II - aos dez anos, 5% - 10%; 

III - aos quinze anos, 5% - 15%; 

IV - aos vinte anos, 5% - 20%; 

V - aos vinte e cinco anos, 5% - 25%; 

VI - aos trinta, 5% - 30%; 

VII - aos trinta e cinco, 5% - 35%; 

§ 1º  O adicional por tempo de serviço será concedido no mês seguinte àquele em 
que houver completado o quinquênio, exceto no caso previsto no § 4º deste artigo. 
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§ 2º  Não será computado para fins de avanço quinquênio, o ano em que o servidor 
tiver: 

I - Faltas, sem justificativa, por mais de 02 (dois) dias; 

II - Licença para tratar de interesse particular; 

III - Penalidade disciplinar de suspensão; 

IV - Licença por motivo de doença em pessoa da família, por mais de 30 (trinta) 
dias. 

V - Licença para tratamento de saúde, por mais de 30 (trinta) dias, salvo se 
decorrente de acidente em serviço ou moléstia profissional desde que constatado 
por perito o nexo causal com o trabalho exercido. 

§ 3º  O por tempo de serviço integrará o cálculo do provento de aposentadoria. 

§ 4º  Quando ocorrer aproveitamento, reversão ou nova investidura por meio de 
aprovação em novo concurso no Município, se servidor efetivo, serão considerados 
os anos anteriormente atingidos, bem como a fração do ano interrompido, 
retomando-se a contagem a partir do novo exercício. 

§ 5º  O tempo de serviço público prestado ao Município, por servidor efetivo, será 
contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço, inclusive em 
caso de nova investidura por meio de aprovação em novo concurso e licença-
prêmio, a ser requerida após adquirir estabilidade no novo cargo. 

§ 6º  O adicional previsto neste artigo é devido, nas mesmas bases e condições, 
aos aposentados e disponíveis que tenham completado, na atividade, o tempo de 
serviço necessário a sua percepção. 

§ 6º  O adicional referido neste artigo não poderá ser usado como base para fins de 
cômputo de reajuste salarial, não perfazendo, da mesma forma, tal adicional como 
aumento ou reajuste salarial. 

§ 7º  Nos casos de afastamento sem remuneração do servidor, não será devido o 
adicional por tempo de serviço em relação àquele ano, caso o afastamento seja 
superior a seis meses. 

 
CAPÍTULO VII 

DA JORNADA DE TRABALHO 
 

Art. 26. A jornada de trabalho do Servidor público do Município de São João da 
Ponta-PA, ficará definida conforme segue: 

I - Jornada de 08 (oito) horas diária, com intervalo de 02:00 horas para almoço e o 
máximo de 40 (quarenta) horas semanais; 
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II - Jornada de 06 (seis) horas ininterruptas, com intervalo de 15 minutos para o 
lanche, com 30 (trinta) horas semanais; 

III - Jornada de 04 (quatro) horas ininterruptas, com 20 (vinte) horas semanais; 

IV - jornada de 02 (duas) horas ininterruptas com 10 (dez) horas semanais; 

V - Jornada de 12 (doze) horas por 36 (trinta seis) horas para o trabalho noturno 
com horas equivalente a 52 (cinquenta e dois) minutos; 

VI - Para os sábados, domingos e feriados, serão computadas horas extraordinárias 
(100%) cem por cento aos servidores que cumprirem a jornada conforme Regime 
Jurídico Único; 

VII - A carga horária deve ser compatível com o funcionamento de cada repartição; 

VIII - Só poderá ser modificada a carga horária de qualquer setor mediante acordo 
entre a administração municipal, categoria funcional e a entidade sindical 
representante dos servidores; 

IX - As horas de equivalência referidas no caput deste artigo, inciso IV desta Lei em 
hipótese alguma poderão ser confundidas com o adicional noturno, tendo 
obrigatoriamente que serem pagas todos os meses após serem computadas, e 
integralmente. 

§ 1º  O disposto no “caput” do presente artigo não se aplica aos servidores 
ocupantes de cargos, cuja lei especial tenha fixado jornada de trabalho diferente. 

§ 2º  Os domingos serão considerados como descanso semanal, excetuando-se os 
órgãos que, pela natureza do serviço, necessitem manter expediente contínuo, onde 
deverá haver compensação. 

Art. 27. Havendo mútuo acordo entre a administração e os servidores poderá haver 
redução de carga horária de trabalho, tendo como consequência a redução do 
vencimento, de forma proporcional ao número de horas trabalhadas. 

Art. 28. A jornada de trabalho para os Servidores de Cargo de Provimento em 
Comissão será estabelecida através de lei especifica. 

 

SECÇÃO I 
BANCO DE HORAS 

 
Art. 29. Fica instituído o sistema de Banco de Horas, que visa a compensar, 
mediante acordo escrito, o servidor público municipal pelos serviços prestados em 
caráter extraordinário, que dispõe o art. 26, inciso VI desta Lei, de segunda a sexta-
feira, quando dias úteis 
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Parágrafo único. O acordo de que dispõe o caput deste artigo será assinado pelo 
servidor e pelo Secretário Municipal ou Chefe de Departamento a que estiver 
subordinado o servidor, e deverá estabelecer o número de horas extraordinárias 
que serão realizadas e o dia da semana e horário em que ocorrerá a compensação. 

 
CAPÍTULO IX 

DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS 
 

Art. 30. A remuneração será composta de vencimentos acrescidos de vantagens e 
benefícios. 

§ 1º  Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que sejam 
nomeados para cargos de provimento em comissão poderão fazer opção salarial, 
garantindo-lhes o adicional pertinente ao cargo, qualquer que seja a sua opção. 

§ 2º  Não será permitido o acúmulo de Funções Gratificadas pelos servidores 
públicos municipais, tendo direito a apenas 01 (uma) gratificação durante o 
exercício de suas funções. 

§ 3º  Nos casos de afastamento do servidor, a Função Gratificada será cancelada, 
sendo repassada a outro servidor conforme necessidade da administração 
municipal. 

§ 4º  A revisão geral dos vencimentos estabelecidos para os cargos constante desta 
Lei, bem como a concessão de aumentos reais, sem distinção de índices ocorrerá 
na data base da categoria e será efetuada anualmente, por lei específica do Poder 
Executivo, sempre no mês de janeiro, conforme o disposto no art. 37, inciso X da 
Constituição Federal. 

§ 5º  A revisão geral dos vencimentos estabelecidos para os cargos de provimento 
efetivo, bem como para os cargos em comissão e funções de confiança deverá ser 
efetivada, nos termos do § 4º, desde que não ultrapasse os limites de despesas 
com pessoal, estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 

§ 6º  O Poder Executivo publicará anualmente os valores dos vencimentos dos 
Cargos Públicos da Administração Municipal, conforme dispõe o § 6º, do art. 39 da 
Constituição Federal. 

 

CAPÍTULO X 
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

 
Art. 31. As contribuições previdenciárias dos servidores municipais de São João da 
Ponta serão recolhidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 
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CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 32. Para o enquadramento previsto pela presente Lei, será respeitada a 
remuneração atual dos servidores que, em hipótese alguma poderá ser reduzida. 

Art. 33. Os demais atos necessários à operacionalização e dinamização do 
presente Plano de Cargos, Carreiras e vencimentos serão efetivados por Portaria, 
obedecidos os preceitos legais ora instituídos. 

Art. 34. As despesas resultantes da aplicação da presente Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. 

Art. 35. Esta Lei é extensiva aos servidores do Educação e das autarquias 
municipais, no que couber, e quando não conflitantes com direitos e deveres 
constantes de legislação específica a essas categorias.  

Parágrafo único. O poder Executivo deverá providenciar o Plano de Cargos, 
Carreiras e vencimentos próprio dos Profissionais da Educação Municipal, e deverá 
ser instituído através da Lei Complementar. 

Art. 36. O exercício de função gratificada não impede a progressão funcional. 

Art. 37. O enquadramento e progressão em nível e classe serão realizados 
sequencialmente, iniciando pelo Grupo Ocupacional I, até o Grupo Ocupacional IV. 

Art. 38. O Executivo Municipal expedirá, dentro de 180 (cento e oitenta dias), a 
contar da data da vigência desta Lei, os atos complementares necessários à sua 
plena execução. 

Art. 39. A presente Lei é composta dos seguintes Anexos:  

I - Anexo I – Cargos de Provimento Efetivo: 

a) Anexo I-A - Cargo de Provimento Efetivo, Grupo Ocupacional I, com identificação 
de cargos, número de vagas, grau de escolaridade, carga horária e respectivo 
vencimento; 

b) Anexo I-B - Cargo de Provimento Efetivo, Grupo Ocupacional II, com 
identificação de cargos, número de vagas, grau de escolaridade, carga horária e 
respectivo vencimento; 

c) Anexo I-C - Cargo de Provimento Efetivo, Grupo Ocupacional III, com 
identificação de cargos, número de vagas, grau de escolaridade, carga horária e 
respectivo vencimento; 

d) Anexo I-D – Cargo de Provimento efetivo, Grupo Ocupacional IV, com 
identificação de cargos, número de vagas, grau de escolaridade, carga horária e 
respectivo vencimento; 
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II - Anexo II - Tabelas de Progressão em Nível e Classe. 

III - Anexo III - Descrição de Cargos de Provimento Efetivo. 

IV - Anexo IV – Tabela da Função Gratificada. 

Art. 40. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar para atender 
às despesas decorrentes da implantação deste Plano. 

Art. 41. Fica revogado o artigo de nº 28, seu inciso e parágrafo único, bem como o 
Anexo IV – Quadro percentual das gratificações, todos da Lei Municipal 0110, de 05 
de janeiro 2011. 

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

 

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE, GABINETE 
DO PREFEITO EM SÃO JOÃO DA PONTA, AOS 12 DE ABRIL DE 2016. 
 
 
 

Nelson Almeida Santa Brígida 
Prefeito do Município de São João da Ponta 

 
 
 

 

Registrada a presente Lei, à (s) fl(s) ____, do Livro de Leis desta Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças. 

SEMAF: 13 de abril de 2016. 
 
Certifico que no dia 13/04/2016, eu José Dacio Filho Veras de Araújo, Secretário 
Municipal de Administração e Finanças, autorizei a publicação da presente Lei, no 
Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal de São João da Ponta – PA, na forma 
da Lei Orgânica do Município. 
 
 

 
José Dacio Filho Veras de Araújo 

Secretário Municipal de Administração e Finanças. 
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ANEXO I - LEI COMPLEMENTAR Nº. 137, DE 12 DE ABRIL DE 2016. 

ANEXO I - QUADRO DE CARGOS E VAGAS PARA PROVIMENTO EFETIVO 

      ANEXO I-A - GRUPO OCUPACIONAL I 

      1 - SUBGRUPO ELEMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Sigla Cargos 
Total de 

Vagas 
Requisitos mínimos 

 Vencimento 

Base  

Carga 

Horária 

Semanal 

SEI-01 
Agente de Serviços Urbanos (Gari/ 

Braçal) 
6 Ensino Fundamental Incompleto          880,00  40 h/s 

SEI-02 Agente de Serviços Urbanos (Coveiro) 2 Ensino Fundamental Incompleto          880,00  40 h/s 

SEI-03 Guarda Patrimonial 30 
Ensino Fundamental Incompleto + curso de formação 

realizado pela Prefeitura 
         880,00  40 h/s 

SEI-04 Motorista categoria "A/D" ou "A/E" 6 
Ensino Fundamental Incompleto + CNH cat. "A/D" ou 

"A/E" 
         880,00  40 h/s 

SEI-05 Motorista categoria "D" ou "E" 4 

Ensino Fundamental Incompleto + CNH cat. "D" ou "E" a 

mais de 02 (dois) anos + idade maior de 21 anos e não ter 

cometido falta grave ou gravíssima nos últimos doze meses 

(Fonte: Cartilha do Transposte escolar - FNDE) 

         880,00  40 h/s 
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SEI-06 
Operador de Máquinas Pesadas- 

categoria "D" + curso de operação 
3 Ensino Fundamental Incompleto + CNH cat. D          880,00  40 h/s 

SEI-07 
Operador de Trator Agrícola - 

Categoria "D" 
3 Ensino Fundamental Incompleto + CNH cat. D          880,00  40 h/s 

      ANEXO I-B - GRUPO OCUPACIONAL II 

      1 - SUBGRUPO OPERACIONAL E DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Sigla Cargos 
Total de 

Vagas 
Requisitos mínimos 

 Vencimento 

Base  

Carga 

Horária 

Semanal 

SOA-01 
Agente de Manutenção (Eletricista - 

Rede Alta e Baixa Tensão) 
1 Ensino Fundamental Completo          880,00  40 h/s 

SOA-02 Auxiliar de Eletricista 1 Ensino Fundamental Completo          880,00  40 h/s 

SOA-03 Agente de Serviços Gerais 30 Ensino Fundamental Completo          880,00  40 h/s 

SOA-04 
Mecânico de Maquinas Pesadas (com 

experiência comprovada) 
1 Ensino Fundamental Completo          880,00  40 h/s 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

SOA-05 Merendeira 10 Ensino Fundamental Completo          880,00  40 h/s 

      ANEXO I-C - GRUPO OCUPACIONAL III 
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1 - SUBGRUPO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO 

Sigla Cargos 
Total de 

Vagas 
Requisitos mínimos 

 Vencimento 

Base  

Carga 

Horária 

Semanal 

SAT-01 Agente Administrativo 20 Ensino Médio Completo          880,00  40 h/s 

SAT-02 Agente Tributário 4 Ensino Médio Completo          880,00  40 h/s 

SAT-03 Agente de Zoonoses 2 Ensino Médio Completo          880,00  40 h/s 

SAT-04 Almoxarife 4 Ensino Médio Completo          880,00  40 h/s 

SAT-05 Auxiliar de Biblioteca 1 Ensino Médio Completo          880,00  40 h/s 

SAT-06 Fiscal de Terras e Obras 2 Ensino Médio Completo          880,00  40 h/s 

SAT-07 Recepcionista 10 Ensino Médio Completo          880,00  40 h/s 

SAT-08 Técnico Agrícola 2 
Ensino Médio Completo + Curso de Técnico Agrícola + 

Registro no CREA 
         880,00  40 h/s 

SAT-09 Técnico em Contabilidade 2 
Ensino Médio Completo + Curso de Técnico em 

contabilidade + Registro no CRC 
         880,00  40 h/s 

SAT-10 Técnico em Enfermagem 8 
Ensino Médio Completo + Curso de Técnico em 

Enfermagem + Registro no COREN 
         880,00  40 h/s 

SAT-11 Técnico em Informática 2 Ensino Médio Completo + Curso Técnico de Informática          880,00  40 h/s 

SAT-12 
Técnico em Laboratório de análises 

clínicas 
2 

Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Laboratório 

+ Registro no CRF 
         880,00  40 h/s 
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SAT-13 Técnico em Meio Ambiente 2 

Ensino Médio Completo + Curso 

Técnico em Meio Ambiente + 

Registro no CREA 

         880,00  40 h/s 

SAT-14 Técnico em Radiologia 1 
Ensino Médio Completo + curso Técnico de Radiologia + 

Registro no CRTR 
         880,00  24 h/s 

SAT-15 Técnico em Saneamento 2 
Ensino Médio Completo + curso Técnico em Saneamento 

+ Registro no órgão competente, se houver 
         880,00  40 h/s 

SAT-16 Técnico em Saúde Bucal 5 
Ensino Médio Completo + curso Técnico de Odontologia 

ou Saúde Bucal + Registro no CRO 
         880,00  40 h/s 

SAT-17 Técnico em Segurança do Trabalho 2 

Ensino Médio Completo + Registro 

Profissional de Técnico Segurança do 

Trabalho + Registro no órgão competente, se houver 

         880,00  40 h/s 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

SAT-28 Secretário Escolar 3 

Ensino Médio Completo com habilitação técnica específica 

expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente e curso de informática 

básica. Lei nº 295/09, Art. 8º § 3º. 

         880,00  40 h/s 

SAT-19 Monitor 6 Ensino Médio Completo          880,00  40 h/s 

      ANEXO I-D - GRUPO OCUPACIONAL IV 
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1 - SUBGRUPO PROFISSIONAL SUPERIOR - NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

Sigla Cargos 
Total de 

Vagas 
Requisitos mínimos 

 Vencimento 

Base  

Carga 

Horária 

Semanal 

SPS-01 Advogado 1 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Bacharelado em Direito expedido por instituição de ensino 

devidamente reconhecida por órgão competente; Registro 

no Órgão de Classe. (OAB) 

      1.584,00  20 h/s 

SPS-02 Assistente Social 3 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Bacharelado em Serviço Social expedido por instituição de 

ensino devidamente reconhecida por órgão competente; 

Registro no Órgão de Classe. (CRESS) 

      1.584,00  30 h/s 

SPS-03 Bibliotecário 1 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Bacharelado em Biblioteconomia expedido por instituição 

de ensino devidamente reconhecida por órgão competente; 

Registro no Órgão de Classe. (CRB) 

      1.584,00  30 h/s 

SPS-04 Contador 1 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Bacharelado em Contabilidade expedido por instituição de 

ensino devidamente reconhecida por órgão competente; 

Registro no Órgão de Classe. (CRC) 

      1.584,00  30 h/s 
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SPS-05 Enfermeiro 4 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Bacharelado em Enfermagem expedido por instituição de 

ensino devidamente reconhecida por órgão competente; 

Registro no Órgão de Classe.(COREN) 

      1.584,00  30 h/s 

SPS-06 Enfermeiro ( P S F ) 4 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Bacharelado em Enfermagem expedido por instituição de 

ensino devidamente reconhecida por órgão competente; 

Conhecimentos específicos em PSF e Registro no Órgão de 

Classe.(COREN) 

      1.584,00  30 h/s 

SPS-07 Enfermeiro ( A C S) 4 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Bacharelado em Enfermagem expedido por instituição de 

ensino devidamente reconhecida por órgão competente; 

Conhecimentos específicos em ACS e Registro no Órgão 

de Classe.(COREN) 

      1.584,00  30 h/s 

SPS-08 Engenheiro Civil 1 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Bacharelado em Engenharia Civil expedido por instituição 

de ensino devidamente reconhecida por órgão competente; 

Registro no Órgão de Classe.(CREA) 

      1.584,00  30 h/s 
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SPS-09 Engenheiro de Pesca 1 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Bacharelado em Engenharia de Pesca expedido por 

instituição de ensino devidamente reconhecida por órgão 

competente; Registro no Órgão de Classe, quando houver. 

      1.584,00  30 h/s 

SPS-10 Engenheiro Florestal 1 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Bacharelado em Engenharia Florestal expedido por 

instituição de ensino devidamente reconhecida por órgão 

competente; Registro no Órgão de Classe. (CREA) 

      1.584,00  30 h/s 

SPS-11 Farmacêutico Bioquímico 1 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Farmácia expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente; Registro no Órgão de 

Classe. (CRF) 

      1.584,00  30 h/s 

SPS-12 Fisioterapeuta 1 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior 

expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente, com registro no órgão 

da Classe (CREFITO) 

      1.584,00  30 h/s 

SPS-13 Médico Cirurgião Obstetra 1 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Medicina expedido por  instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente; Registro no Órgão de 

Classe.(CRM) 

      1.584,00  20 h/s 
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SPS-14 Médico Clínico Geral 2 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Medicina expedido por  instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente; Registro no Órgão de 

Classe.(CRM) 

      1.584,00  20 h/s 

SPS-15 Médico Obstetra / Ginecologista 1 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Medicina expedido por  instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente; Registro no Órgão de 

Classe.(CRM) 

      1.584,00  20 h/s 

SPS-16 Médico Pediatra 1 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Medicina expedido por  instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente; Registro no Órgão de 

Classe.(CRM) 

      1.584,00  20 h/s 

SPS-17 Nutricionista 1 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Nutrição expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente; Registro no Órgão de 

Classe (CRN) 

      1.584,00  30 h/s 

SPS-18 Odontólogo 2 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Odontologia, por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente; Registro no Órgão de 

Classe. (CRO) 

      1.584,00  30 h/s 
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SPS-19 Psicólogo 1 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Psicologia expedido por instituição de ensino devidamente 

reconhecida por órgão competente; registro no órgão de 

classe. (CRP) 

      1.584,00  30 h/s 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Sigla Cargos 
Total de 

Vagas 
Requisitos mínimos 

 Vencimento 

Base  

Carga 

Horária 

Mensal 

SPS-20 
Professor de Educação Geral - 

Licenciatura Plena em Pedagogia 
46 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior 
      1.067,82  100 h 

SPS-21 

Professor de Ensino Fundamental - 

Licenciatura Plena em Ciências ou 

curso equivalente 

3 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Licenciatura Plena em Ciências Naturais, Biologia, Física 

ou Química. 

      1.067,82  100 h 

SPS-22 

Professor de Ensino Fundamental - 

Licenciatura Plena em Ciência da 

Religião 

1 
Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Licenciatura Plena em Ciências da Religião 
      1.067,82  100 h 

SPS-23 
Professor de Ensino Fundamental - 

Licenciatura em Geografia 
2 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Licenciatura Plena em Geografia 
      1.067,82  100 h 

SPS-24 
Professor de Ensino Fundamental - 

Licenciatura em História 
2 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Licenciatura Plena em História 
      1.067,82  100 h 
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SPS-25 
Professor de Ensino Fundamental - 

Letra Habilitação em Português 
6 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua 

Portuguesa 

      1.067,82  100 h 

SPS-26 
Professor de Ensino Fundamental - 

Letras Habilitação em Inglês 
4 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Inglês 
      1.067,82  100 h 

SPS-27 
Professor de Ensino Fundamental - 

Letras Habilitação em Espanhol 
4 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Licenciatura Plena em Letras com habilitação em 

Espanhol 

      1.067,82  100 h 

SPS-28 
Professor de Ensino Fundamental - 

Licenciatura em Matemática 
6 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Licenciatura Plena em Matemática 
      1.067,82  100 h 

SPS-29 
Professor de Educação Física- 

Licenciatura em Educação Física 
2 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Educação Física + registro no órgão de classe, (CREF8), 

com inscrição ativa. 

      1.067,82  100 h 

SPS-30 
Professor de Ensino de Artes- 

Licenciatura em Artes 
2 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Licenciatura Plena em Artes 
      1.067,82  100 h 

SPS-31 

Professor de Estudos Amazônicos - 

Licenciatura em Geografia, ou História 

ou curso equivalente 

2 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Licenciatura Plena em História ou Geografia ou curso 

equivalente 

      1.067,82  100 h 

SPS-32 
Técnico em Educação - Ensino superior 

em pedagogia 
3 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Pedagogia 
      2.135,64  200 h 

SPS-33 
Coordenador Pedagógico- Ensino 

Superior com especialização na área 
3 

Diploma de conclusão de curso de ensino superior em 

Pedagogia com especialização na área. 
      2.135,64  200 h 
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ANEXO II - LEI COMPLEMENTAR Nº. 137, DE 12 DE ABRIL DE 2016. 
 

ANEXO II - TABELA DE PROGRESSÃO 

          GRUPO OCUPACIONAL I - ELEMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Carga Horária: 40 horas semanais                   

Variação entre Classes: 5%                   

Variação entre Níveis: 2%                   

Vencimento Base Inicial: 880,00                   

Denominação 
Nivel 

CLASSE 

A B C D E F G H 

Subgrupo Ocupacional I Inicial 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Agente de Serviços Urbanos (Gari/ 

Braçal) 

I                 

II                 

III                 

Agente de Serviços Urbanos (Coveiro) 

I                 

II                 

III                 

Guarda Patrimonial 

I                 

II                 

III                 

Motorista categoria "A/D" ou "A/E" I                 
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II                 

III                 

Motorista categoria "D" ou "E" 

I                 

II                 

III                 

Operador de Máquinas Pesadas- 

categoria "D" + curso de operação 

I                 

II                 

III                 

Operador de Trator Agrícola - Categoria 

"D" 

I                 

II                 

III                 

          

          GRUPO OCUPACIONAL II - OPERACIONAL E DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Carga Horária: 40 horas semanais                   

Variação entre Classes: 5%                   

Variação entre Níveis: 2%                   

Vencimento Base Inicial: 880,00                   

Denominação Nivel 

CLASSE 

A B C D E F G H 

Inicial 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
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Agente de Manutenção (Eletricista - Rede 

Alta e Baixa Tensão) 

II                 

III                 

IV                 

Auxiliar de Eletricista 

II                 

III                 

IV                 

Agente de Serviços Gerais 

II                 

III                 

IV                 

Mecânico de Maquinas Pesadas (com 

experiência comprovada) 

II                 

III                 

IV                 

Merendeira 

II                 

III                 

IV                 

          GRUPO OCUPACIONAL III -  ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO 

Carga Horária: 40 horas semanais                   

Variação entre Classes: 5%                   

Variação entre Níveis: 2%                   

Vencimento Base Inicial: 880,00                   
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Denominação Nivel 

CLASSE 

A B C D E F G H 

Inicial 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Agente Administrativo 

III                 

IV                 

V                 

Agente Tributário 

III                 

IV                 

V                 

Agente Comunitário de Saúde 

III                 

IV                 

V                 

Agente de Endemias 

III                 

IV                 

V                 

Agente de Vigilância Sanitária 

III                 

IV                 

V                 

Agente de Zoonoses 

III                 

IV                 

V                 
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Almoxarife 

III                 

IV                 

V                 

Auxiliar de Biblioteca 

III                 

IV                 

V                 

Fiscal de Terras e Obras 

III                 

IV                 

V                 

Monitor 

III                 

IV                 

V                 

Recepcionista 

III                 

IV                 

V                 

                    

Carga Horária: 40 horas semanais                   

Variação entre Classes: 5%                   

Variação entre Níveis: 2%                   

Vencimento Base Inicial: 880,00                   

Denominação Nivel CLASSE 
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A B C D E F G H 

Inicial 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Técnico Agrícola 

III                 

IV                 

V                 

Técnico em Contabilidade 

III                 

IV                 

V                 

Técnico em Enfermagem 

III                 

IV                 

V                 

Técnico em Informática 

III                 

IV                 

V                 

Técnico em Laboratório de análises 

clínicas 

III                 

IV                 

V                 

Técnico em Meio Ambiente 

III                 

IV                 

V                 

Técnico em Saneamento III                 
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IV                 

V                 

Técnico em Saúde Bucal 

III                 

IV                 

V                 

Técnico em Segurança do Trabalho 

III                 

IV                 

V                 

Secretário Escolar 

III                 

IV                 

V                 

                    

Carga Horária: 24 horas semanais                   

Variação entre Classes: 5%                   

Variação entre Níveis: 2%                   

Vencimento Base Inicial: 880,00                   

Denominação Nivel 

CLASSE 

A B C D E F G H 

Inicial 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Técnico em Radiologia 
III                 

IV                 
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V                 

                    

GRUPO OCUPACIONAL IV - PROFISSIONAL SUPERIOR - NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

Carga Horária: 30 horas semanais                   

Variação entre Classes: 5%                   

Variação entre Níveis: 2%                   

Vencimento Base Inicial: 1.584,00                   

Denominação Nivel 

CLASSE 

A B C D E F G H 

Inicial 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Assistente Social 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Bibliotecário 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Contador 

IV                 

V                 

VI                 



 
PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOÃO DA PONTA – PA 

CNPJ: 01613320/0001-80 
ADMINISTRAÇÃO 2009 a 2012 

Rua da Constituição, s/n, Centro, CEP: 68774000, Telefone: (91) 3828 – 1130, Fax: (91) 3828 – 1165 

 

VII                 

Enfermeiro 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Enfermeiro ( P S F ) 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Enfermeiro ( A C S) 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Engenheiro Civil 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Engenheiro de Pesca 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 
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Engenheiro Florestal 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Farmacêutico Bioquímico 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Fisioterapeuta 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Nutricionista 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Odontólogo 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Psicólogo IV                 
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V                 

VI                 

VII                 

                    

Carga Horária: 20 horas semanais                   

Variação entre Classes: 5%                   

Variação entre Níveis: 2%                   

Vencimento Base Inicial: 1.584,00                   

Denominação Nivel 

CLASSE 

A B C D E F G H 

Inicial 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Advogado 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Médico Cirurgião Obstetra 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Médico Clínico Geral 
IV                 

V                 
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VI                 

VII                 

Médico Obstetra / Ginecologista 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Médico Pediatra 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

                    

Carga Horária: 100 horas                   

Variação entre Classes: 5%                   

Variação entre Níveis: 2%                   

Vencimento Base Inicial: 1.067,82                   

Denominação Nivel 

CLASSE 

A B C D E F G H 

Inicial 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Professor de Educação Geral - 

Licenciatura Plena em Pedagogia 

IV                 

V                 

VI                 
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VII                 

Professor de Ensino Fundamental - 

C.F.B. - Licenciatura Plena em Biologia, 

Ciências Naturais, Física ou Química 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Professor de Ensino Fundamental - 

Licenciatura Plena em Ciência da 

Religião 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Professor de Ensino Fundamental - 

Licenciatura em Geografia 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Professor de Ensino Fundamental - 

Licenciatura em História 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Professor de Ensino Fundamental - Letra 

Habilitação em Português 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 
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Professor de Ensino Fundamental - Letras 

Habilitação em Inglês 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Professor de Ensino Fundamental - Letra 

Habilitação em Espanhol 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Professor de Ensino Fundamental - 

Licenciatura em Matemática 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Professor de Educação Física- 

Licenciatura em Educação Física 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Professor de Ensino de Artes- 

Licenciatura em Artes 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Professor de Estudos Amazônicos - IV                 
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Licenciatura em Geografia, ou História 

ou curso equivalente 
V                 

VI                 

VII                 

                    

Carga Horária: 200 horas                   

Variação entre Classes: 5%                   

Variação entre Níveis: 2%                   

Vencimento Base Inicial: 2.135,64                   

Denominação Nivel 

CLASSE 

A B C D E F G H 

Inicial 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Técnico em Educação - Ensino superior 

em pedagogia 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 

Coordenador Pedagógico- Ensino 

Superior com especialização na área 

IV                 

V                 

VI                 

VII                 
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ANEXO III - LEI COMPLEMENTAR Nº. 137, DE 12 DE ABRIL DE 2016. 
 

ANEXO III - DESCRIÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

   SUBGRUPO ELEMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Código Denominação Atribuições dos Cargos 

SEI-01 Agente de Serviços Urbanos (Gari/ Braçal) 
Atividades relacionadas à limpeza e conservação de ruas, logradouros públicos e à 

coleta do lixo. Executar tarefas correlatas. 

SEI-02 Agente de Serviços Urbanos (Coveiro) Realizar inumações e exumações. Executar tarefas correlatas. 

SEI-03 Guarda Patrimonial 

Garantir a prestação qualitativa dos serviços de vigilância dos próprios municipais 

e de outros considerados de interesse pela administração; realizar rondas diurnas e 

noturnas nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, vistoriando portas, 

janelas, portões e outras vias de acesso; controlar a entrada e saída de pessoas 

(funcionários e usuários), veículos e materiais, anotando a placa dos veículos, 

conferindo notas fiscais e outros registros solicitados; prestar informações e 

encaminhar as pessoas às dependências de destino; elaborar relatórios e outras 

iniciativas administrativas capazes de propiciar resolução de situações imprevistas; 

participar de ações e atividades necessárias ao bom funcionamento das unidades, 

executar ações e atividades necessárias ao bom funcionamento das unidades; 

executar ações e tarefas correlatas à defesa do patrimônio público; participar de 

reuniões, treinamento e desenvolvimento para aperfeiçoamento do processo de 

trabalho; realizar outras tarefas correlatas solicitadas pela Chefia. Executar 

tarefas correlatas. 
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SEI-04 Motorista categoria "A/D" ou "A/E" 
Dirigir automóveis, motos, caminhonetas, caminhões, ônibus e similares e zelar 

pela conservação dos mesmos. Executar tarefas correlatas. 

SEI-05 Motorista categoria "D" ou "E" 

Conduzir estudantes a estabelecimentos de ensino, quando necessário; Zela pela 

integridade física dos estudantes dirigindo com habilidade e se relacionando com 

os alunos passageiros de forma idônea e moral; Responsabiliza-se pela entrega de 

correspondência, volumes e cargas em geral do 

Sistema de Ensino; Transmite recados; Cuida do abastecimento e conservação do 

veículo; Registra em formulário próprio, o consumo de combustível; Faz reparos de 

emergência, quando necessário; Participa de reuniões, encontros, seminários, 

congressos e cursos na sua área de atuação; Executar tarefas correlatas. 

SEI-06 
Operador de Máquinas Pesadas- categoria "D" + 

curso de operação 

Executar serviços envolvendo operação e conservação de máquinas leves e pesadas 

tais como pá mecânica, motoniveladora, retroescavadeira, trator de esteira, etc. 

Executar tarefas correlatas. 

SEI-07 Operador de Trator Agrícola - Categoria "D" 

Executar serviços envolvendo operação e conservação de máquinas leves e pesadas 

tais como pá mecânica, motoniveladora, retroescavadeira, trator de esteira, etc. 

Executar tarefas correlatas. 

SUBGRUPO OPERACIONAL E DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Código Denominação Requisitos Mínimos 
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SOA-01 
Agente de Manutenção (Eletricista - Rede Alta e 

Baixa Tensão) 

Auxiliar na reparação de aparelhos elétricos; Auxiliar na montagem de instalações 

elétricas nos estabelecimentos municipais; Auxiliar na instalação e manutenção de 

redes elétricas; Transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução 

dos trabalhos; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 

SOA-02 Auxiliar de Eletricista 

Auxiliar na reparação de aparelhos elétricos; Auxiliar na montagem de instalações 

elétricas nos estabelecimentos municipais; Auxiliar na instalação e manutenção de 

redes elétricas; Transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução 

dos trabalhos; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional. 

SOA-03 Agente de Serviços Gerais 

Atividades de natureza repetitiva, relacionadas ao preparo e distribuição de 

alimentos, à limpeza e conservação dos prédios públicos e de seus móveis e 

equipamentos, à fiscalização 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, à confecção e lavagem de roupa de uso hospitalar. 

Executar tarefas correlatas. 

SOA-04 
Mecânico de Maquinas Pesadas (com experiência 

comprovada) 

Executar trabalhos mecânicos de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e 

veículos. Executar tarefas correlatas. 

SOA-05 Merendeira 
Atividades relacionadas ao preparo e distribuição de merenda escolar, limpeza e 

conservação do ambiente de trabalho. Executar tarefas correlatas. 

SUBGRUPO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - ENSINO MÉDIO/TÉCNICO COMPLETO 

Código Denominação Requisitos Mínimos 



 
PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOÃO DA PONTA – PA 

CNPJ: 01613320/0001-80 
ADMINISTRAÇÃO 2009 a 2012 

Rua da Constituição, s/n, Centro, CEP: 68774000, Telefone: (91) 3828 – 1130, Fax: (91) 3828 – 1165 

 

SAT-01 Agente Administrativo 

Executar tarefas administrativas nas áreas de protocolo, arquivo, orçamento e 

finanças, pessoal, material e patrimônio, organização e métodos, coleta, 

classificação e registro de dados, realizar serviços específicos de datilografia ou 

digitação de cartas, memorandos, minutas e textos diversos e outras tarefas afins, 

necessárias ao desempenho eficiente do sistema administrativo municipal. Executar 

tarefas correlatas. 

SAT-02 Agente Tributário 
Zelar pela integral aplicação da legislação tributária municipal. Executar tarefas 

correlatas. 

SAT-03 Agente de Zoonoses 
Zelar pela integral execução das ações de Vigilância Sanitária e controle das 

zoonoses no Município. Executar tarefas correlatas. 

SAT-04 Almoxarife 

Orientar e controlar os serviços de almoxarifado, recebendo, estocando e 

distribuindo os diversos materiais; Conferir o estoque, examinando periodicamente 

o volume de mercadorias e calculando necessidades futuras; Controlar o 

recebimento de material, confrontando as requisições e especificações com as notas 

e material entregue; Organizar o armazenamento de produtos e materiais, fazendo 

identificação e disposição adequadas, visando uma estocagem racional; Zelar pela 

conservação do material estocado em condições adequadas evitando 

deterioramento e perda; Realizar inventários e balanços do almoxarifado; Fazer os 

registros dos materiais sob guarda nos depósitos, registrando os dados em 

terminais de computador ou em livros, fichas e mapas apropriados, facilitando 

consultas imediatas; Controlar e manter atualizada a lista do patrimônio 

municipal. Executar tarefas correlatas. 
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SAT-05 Auxiliar de Biblioteca 

Atuar no tratamento, recuperação e disseminação da informação e executar 

atividades especializadas   e   administrativas relacionadas   à   rotina   de   

unidades   ou   centros   de  documentação ou informação, quer no atendimento ao 

usuário, quer na administração do acervo, ou na manutenção de bancos de dados. 

Colaborar no controle e na conservação de equipamentos. Realizar manutenção do 

acervo. Participar de treinamentos e programas de atualização. Auxiliar nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Utilizar recursos de informática. 

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 

SAT-06 Fiscal de Terras e Obras 
Exercício de fiscalização geral de obras e terras, no que diz respeito a aplicação 

das leis municipais. Executar tarefas correlatas. 

SAT-07 Recepcionista 

Executar tarefas de recepção de documentos e pessoas, fazer e atender chamadas 

telefônicas internas e externas, mantendo organizada a lista numérica de telefones 

de autoridades, urgência e outros interesses da Prefeitura. Executar tarefas 

correlatas inerentes à profissão. 

SAT-08 Técnico Agrícola 
Atividades de natureza técnica de nível médio com habilitação especifica do cargo. 

Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SAT-09 Técnico em Contabilidade 
Atividades de natureza técnica de nível médio com habilitação especifica do cargo 

na área de contabilidade. Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SAT-10 Técnico em Enfermagem 
Atividades relativas à aplicação de Técnicas de Enfermagem, sob orientação e 

supervisão do Enfermeiro. 
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SAT-11 Técnico em Informática 

Atividades de coordenação e execução especializadas, referente à programação e 

demais operações de conversão de dados de entrada e saída, com vistas ao 

processamento eletrônico. Executar tarefas correlatas. 

SAT-12 Técnico em Laboratório de análises clínicas 

Realizar tipagem sanguínea, provas de compatibilidade sanguínea pré-

transfusional, coleta de sangue em doadores e/ou pacientes, fracionamento de 

sangue em componentes, exames inumohematológicos; executar e controlar exames 

de rotina do laboratório; identificar e registrar amostras colhidas; preparar 

material biológico para exame; preparar meios de cultura, antígenos e reagentes; 

operar e conservar equipamentos de laboratório. Executar tarefas correlatas 

inerentes à profissão. 

SAT-13 Técnico em Meio Ambiente 

Atividades de planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância 

ambiental, controle dos fatores de poluição do ar, agua e solo. Executar tarefas 

correlatas inerentes à profissão. 

SAT-14 Técnico em Radiologia 

Atividades envolvendo trabalhos de operação qualificada, sob supervisão, de 

equipamentos de radioterapia, de radiodiagnóstico empregados na medicina e na 

odontologia. Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SAT-15 Técnico em Saneamento 
Atividades de natureza técnica de nível médio com habilitação especifica do cargo. 

Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SAT-16 Técnico em Saúde Bucal 
Orientar a comunidade sobre higiene bucal; manter limpo o material; auxiliar na 

prestação de  assistência odontológica. Executar tarefas correlatas. 

SAT-17 Técnico em Segurança do Trabalho 
Atividades de natureza técnica de nível médio com habilitação especifica do cargo 

na área técnica de segurança do trabalho. Executar tarefas correlatas.  
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SAT-18 Secretário Escolar 
Superintender os serviços da Secretaria de Estabelecimento de Ensino Municipal e 

executar outras tarefas correlatas. 

SAT-19 Monitor 

Acompanhar o Professor na sala de aula, na Educação Infantil, Educação Especial, 

1ª a 4ª série do Ensino Fundamental. Executar tarefas correlatas inerentes à 

profissão. 

1 - SUBGRUPO PROFISSIONAL SUPERIOR - NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

Código Denominação Requisitos Mínimos 

SPS-01 Advogado 

Coordenar, supervisionar e executar atividades de natureza jurídica, envolvendo a 

emissão de pareceres, atos administrativos; orientar e patrocinar causas na justiça 

e prestar assessoramento à Prefeitura. Executar tarefas correlatas inerentes à 

profissão. 

SPS-02 Assistente Social 

Planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de programas 

sociais, em seus aspectos econômico e sanitário. Executar tarefas correlatas 

inerentes à profissão. 

SPS-03 Bibliotecário 

Planejamento, direção, assessoramento e execução de atividades relativas a 

gerência administrativa de Bibliotecas municipais. Executar tarefas correlatas 

inerentes à profissão. 

SPS-04 Contador 
Planejamento, direção, coordenação, assessoramento e execução de atividades de 

contabilidade e finanças em geral. 

SPS-05 Enfermeiro 
Planejamento, direção, assessoramento e execução de programas de saúde. 

Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 
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SPS-06 Enfermeiro ( P S F ) 
Planejamento, direção, assessoramento e execução de programas de saúde. 

Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SPS-07 Enfermeiro ( A C S) 
Planejamento, direção, assessoramento e execução de programas de saúde. 

Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SPS-08 Engenheiro Civil 
Supervisão e execução de estudos, pareceres e projetos de obras civis e viárias. 

Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SPS-09 Engenheiro de Pesca 
Atividades de natureza técnica de nível superior com 

habilitação especifica do cargo. Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SPS-10 Engenheiro Florestal 
Atividades de natureza técnica de nível superior com 

habilitação especifica do cargo. Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SPS-11 Farmacêutico Bioquímico 

Atividades relativas a métodos e técnicas de produção e controle de medicamentos, 

análises toxicológicas, hematológicas e clínicas para apoio diagnóstico. Executar 

tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SPS-12 Fisioterapeuta 

Atividades concernentes à melhoria do estado geral dos pacientes, através de 

técnicas que facilitam suas condições cardiovasculares e respiratórias, motoras e 

musculoesqueléticas. Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SPS-13 Médico Cirurgião Obstetra 

Planejamento, direção, assessoramento e execução de programas de saúde; 

execução de trabalhos médico-cirúrgicos. Executar tarefas correlatas inerentes à 

profissão. 
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SPS-14 Médico Clínico Geral 

Planejamento, direção, assessoramento e execução de programas de saúde; 

execução de trabalhos médico-cirúrgicos. Executar tarefas correlatas inerentes à 

profissão. 

SPS-15 Médico Obstetra / Ginecologista 

Planejamento, direção, assessoramento e execução de programas de saúde; 

execução de trabalhos médico-cirúrgicos. Executar tarefas correlatas inerentes à 

profissão. 

SPS-16 Médico Pediatra 

Planejamento, direção, assessoramento e execução de programas de saúde; 

execução de trabalhos médico-cirúrgicos. Executar tarefas correlatas inerentes à 

profissão. 

SPS-17 Nutricionista 

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à assistência 

nutricional em estabelecimentos de ensino, unidades de saúde e assistência social 

do Município. Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SPS-18 Odontólogo 

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à assistência 

buco-dentária em estabelecimentos de ensino ou unidades de saúde do Município. 

Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SPS-19 Psicólogo 

Planejamento, supervisão, coordenação e execução de ações relativas à assistência 

psicológica em estabelecimentos de ensino, unidades de saúde e assistência social 

do Município. Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 
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SPS-20 
Professor de Educação Geral - Licenciatura Plena 

em Pedagogia 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; colaborar com atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 

SPS-21 
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura 

Plena em Ciências ou curso equivalente 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; colaborar com atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 

SPS-22 
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura 

Plena em Ciência da Religião 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; colaborar com atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 
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SPS-23 
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura em 

Geografia 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; colaborar com atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 

SPS-24 
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura em 

História 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; colaborar com atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 

SPS-25 
Professor de Ensino Fundamental - Letra 

Habilitação em Português 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; colaborar com atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 
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SPS-26 
Professor de Ensino Fundamental - Letras 

Habilitação em Inglês 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; colaborar com atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 

SPS-27 
Professor de Ensino Fundamental - Letras 

Habilitação em Espanhol 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; colaborar com atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 

SPS-28 
Professor de Ensino Fundamental - Licenciatura em 

Matemática 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; colaborar com atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 
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SPS-29 
Professor de Educação Física- Licenciatura em 

Educação Física 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; colaborar com atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 

SPS-30 Professor de Ensino de Artes- Licenciatura em Artes 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; colaborar com atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 

SPS-31 
Professor de Estudos Amazônicos - Licenciatura em 

Geografia, ou História ou curso equivalente 

Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 

plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela 

aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; colaborar com atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 
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SPS-32 
Técnico em Educação - Ensino superior em 

pedagogia 

Atuar em unidade de Ensino Fundamental, Médio e Educação Infantil ou em Nível 

de Sistema de Ensino. Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 

SPS-33 
Coordenador Pedagógico- Ensino Superior com 

especialização na área 

Atuar em unidade de Ensino Fundamental, Médio e Educação Infantil ou em Nível 

de Sistema de Ensino. Executar tarefas correlatas inerentes à profissão. 
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ANEXO IV - LEI COMPLEMENTAR Nº. 137, DE 12 DE ABRIL DE 2016. 
 

 
 

ANEXO IV - QUADRO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

    

ESPECIFICAÇÃO 
N° DE 

FUNÇÕES 

N° DE 

FUNÇÕES 
PERCENTUAIS 

Ensino Médio Completo FG-01 20 20% 

Ensino Médio + Curso Técnico 

Especializado 
FG-02 20 35% 

Ensino Superior Completo FG-03 20 60% 

Ensino Superior Completo + Curso de 

Pós-Graduação 
FG-04 20 80% 

 
 
 
 


