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CARGO FUNCÃO SALÁRIOS (R$) 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE 

LEGISLATIVO 

(Nível Médio) 

Execução de trabalhos burocráticos, compreendidos 

em rotinas pré-estabelecidas, que possam ser 

prontamente aprendidas e que requeiram pouca 

capacidade de julgamento; obtenção de informações 

de fontes determinadas e o seu fornecimento a 

interessados, pessoalmente ou por outro meio; 

numeração e aplicação de carimbos de expediente 

em geral; auxílio nas buscas e arquivamentos de 

expedientes, tais como processos, fichas, ofícios, 

memorandos, livros e outros documentos; recorte e 

arquivo de publicações de jornais, revistas, boletins, 

etc..., Anotações de informações rotineiras em 

expedientes, Atendimento público com relação a 

informações sobre projetos de lei, proposições, leis, 

decretos e resoluções, construção de atas e ofícios, 

impressão das pautas das sessões, acompanhamento 

das reuniões das Comissões suporte ao Plenário nas 

sessões da Casa, realização de outras tarefas 

correlatas... 

 

 
 

 

 

 

PADRÃO 6: R$1.278,98 

 

PADRÃO 7: R$1.534,78 

 

PADRÃO 8: R$1.865,09 

 

PADRÃO 9: R$2.210,08 

 

PADRÃO 10:R$2.581,32 

 

 

 

 

 

 

 

ALMOXARIFE 

(Nível Médio) 

 

Organização e manutenção atualizadas do registro 

de estoques de material existente no almoxarifado; 

atendimentos às vistorias ordenadas pelo Presidente 

da Câmara Municipal; elaboração ou participação 

na confecção de relatórios; preenchimento de fichas 

e/ou impressos (formulários); execução de serviços 

de digitação; protocolo e fichamento de documentos 

e realização de outras tarefas correlatas. 

 

 
PADRÃO 6: R$1.278,98 

 

PADRÃO 7: R$1.534,78 

 

PADRÃO 8: R$1.865,09 

 

PADRÃO 9: R$2.210,08 

 

PADRÃO 10:R$2.581,32 

 

 

 

TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA 

(Médio Técnico) 

Instalar e operar equipamentos de informática. 

Desenvolver e/ou implementar, bem como 

documentar e implantar sistemas de informação de 

acordo com os padrões estabelecidos; Garantir a 

guarda, a recuperação, à  segurança e a 

confidencialidade das informações disponibilizadas 

pelos sistemas de informações; analisar propostas e 

 
PADRÃO 6: R$1.278,98 

 

PADRÃO 7: R$1.534,78 

 

PADRÃO 8: R$1.865,09 

 

PADRÃO 9: R$2.210,08 
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solicitações dos órgãos usuários de hardware, 

software, aplicativos e desenvolvimentos de 

sistemas para viabilizá-las técnica-

economicamente; definir estrutura dos dados e 

programas de acordo com a necessidades dos 

sistemas; analisar a performance, instalar e detectar 

erros e alterar os softwares básicos utilizados pela 

instalação. Instalar e operar equipamentos de 

informática; orientar quanto à utilização adequada 

de hardwares e softwares necessários a 

implementação na instalação; 

 

 

PADRÃO 10:R$2.581,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

(Médio Técnico) 

Lotado no Departamento de Recursos Humanos, 

referido profissional executa e avalia programas de 

prevenções de acidentes e de doenças profissionais 

ou não-profissionais, fazendo análise da fadiga, dos 

fatores de insalubridade, dos riscos e das condições 

de trabalho, para propiciar a preservação de 

integridade física e mental do trabalhador. Presta 

primeiros socorros no local de trabalho, em caso de 

acidente ou doença, fazendo curativos ou 

imobilizações especiais, administrando 

medicamentos e tratamentos e providenciando o 

posterior atendimento médico adequado, para 

atenuar consequências e proporcionar apoio e 

conforto ao paciente. Elabora e executa ou 

supervisiona e avalia as atividades de assistência de 

enfermagem aos trabalhadores, proporcionando-

lhes atendimento ambulatorial, no local de trabalho, 

controlando sinais vitais, aplicando medicamentos 

prescritos, curativos, vacinações e outros 

tratamentos, para reduzir o absenteísmo profissional 

 

 

 

 

 

 

 
PADRÃO 6: R$1.278,98 

 

PADRÃO 7: R$1.534,78 

 

PADRÃO 8: R$1.865,09 

 

PADRÃO 9: R$2.210,08 

 

PADRÃO 10:R$2.581,32 

 

 

TÉCNICO EM WEB 

DESIGNER 

(Médio Técnico) 

Elaborar o projeto gráfico e estético do site da 

Câmara Municipal na rede mundial de 

computadores; Projetar os elementos gráfico-visuais 

da página de web, ou seja, a disposição dos ícones, 

imagens e texto, para produzir um material 

agradável e funcional para o usuário; Atualizar 

constantemente o site da Câmara com materiais 

disponibilizados pelas diversas áreas. 

PADRÃO 6: R$1.278,98 

 

PADRÃO 7: R$1.534,78 

 

PADRÃO 8: R$1.865,09 

 

PADRÃO 9: R$2.210,08 

 

PADRÃO 10:R$2.581,32 

 

 
 

Auxiliar, por telefone, na localização de vereadores  
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TELEFONISTA 

RECEPCIONISTA 

(Médio Técnico) 

diretores e demais funcionários para atendimento de 

visitantes da Casa; Receber e interagir com o 

público que procura o órgão, de forma agradável, 

solicita e colaborativamente para a prestação de 

informações e no encaminhamento às pessoas 

procuradas; prestar atendimento telefônico, dando 

informações ou buscando autorização para entrada 

de visitantes, tanto da Casa quanto do CIC físico, 

atendimento e transferência de ligações; anotação e 

transmissão de recados para todos os profissionais; 

recepção e atendimento a pessoas e/ou clientes 

encaminhando a quem de direito, de acordo com o 

assunto a ser tratado; operação do sistema de 

telefonia; manutenção da recepção organizada; 

co l abora r  em out ros  se to res  ou 

a t iv idades  se  requi s i tado  pela  

administração, dentre outras inerentes ao cargo. 

 

 

 

 

 

 

PADRÃO 6: R$1.278,98 

 

PADRÃO 7: R$1.534,78 

 

PADRÃO 8: R$1.865,09 

 

PADRÃO 9: R$2.210,08 

 

PADRÃO 10:R$2.581,32 

 

 
 

COPEIRA 
(Nível Fundamental) 

 

Serviço de atendimento aos demais servidores e 

vereadores do prédio com café, água e demais 

atividades referentes a copa e cozinha do prédio da 

Câmara. 

 

PADRÃO 1: R$1.013,37 

 

PADRÃO 2: R$1.136,35 

 

PADRÃO 3: R$1.217,71 

 

PADRÃO 4: R$1.461,27 

 

PADRÃO 5:R$1.753,74 

 

 
 

AGENTE DE 
PORTARIA 

(Nível Fundamental) 

 
 
Atividades de vigilância na portaria do prédio 
da Câmara. 

PADRÃO 1: R$1.013,37 

 

PADRÃO 2: R$1.136,35 

 

PADRÃO 3: R$1.217,71 

 

PADRÃO 4: R$1.461,27 

 

PADRÃO 5:R$1.753,74 

 

            
             VIGIA 
  (Nível Fundamental) 

 
Atividades de vigilância do prédio da Câmara 
durante horário diurno e noturno 

PADRÃO 1: R$1.013,37 

 

PADRÃO 2: R$1.136,35 

 

PADRÃO 3: R$1.217,71 

 

PADRÃO 4: R$1.461,27 
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PADRÃO 5:R$1.753,74 

 

 

        
 
 
       SERVENTE 
(Nível Fundamental) 

 
 
Serviços de limpeza e arrumação das 
dependências do prédio da Câmara. 

PADRÃO 1: R$1.013,37 

 

PADRÃO 2: R$1.136,35 

 

PADRÃO 3: R$1.217,71 

 

PADRÃO 4: R$1.461,27 

 

PADRÃO 5:R$1.753,74 

 

          
 
          Motorista 
(Nível Fundamental) 

 
 
Direção de veículos automotores da Câmara, 
inclusive limpeza e conservação dos mesmos. 

PADRÃO 1: R$1.013,37 

 

PADRÃO 2: R$1.136,35 

 

PADRÃO 3: R$1.217,71 

 

PADRÃO 4: R$1.461,27 

 

PADRÃO 5:R$1.753,74 

 

 

 

ADVOGADO 

(Nível Superior) 

Compreende e interpreta a lei, aplicando-a nos 

casos concretos em juízo ou tribunal, assegurando 

os direitos inerentes a cada um, defendendo os 

interesses da Câmara Municipal. Redige ou elabora 

documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e 

informações sobre questões de natureza 

administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, 

penal ou outras, aplicando a legislação, forma e 

terminologia adequadas ao assunto em questão, 

para utilizá-los em defesa do Legislativo                                                   

Municipal; 

 

 
PADRÃO 11: R$4.476,11 

 

PADRÃO 12: R$5.371,38 

 

PADRÃO 13: R$6.445,66 

 

PADRÃO 14: R$7.734,79 

 

PADRÃO 15:R$8.721,08 

 

 

 

 

CONTADOR 

(Nível Superior) 

Organiza e dirige os trabalhos contábeis Câmara 

Municipal, supervisionando, planejando e 

orientando a sua execução para apurar o orçamento 

e as condições patrimoniais e financeiras da 

instituição. Planeja os trabalhos inerentes às 

atividades contábeis, organizando o sistema de 

registro e operações, para possibilitar o controle e 

acompanhamento contábil e financeiro; Confere e 

assina balanços, balancetes e outros documentos 

 
PADRÃO 11: R$4.476,11 

 

PADRÃO 12: R$5.371,38 

 

PADRÃO 13: R$6.445,66 

 

PADRÃO 14: R$7.734,79 

 

PADRÃO 15:R$8.721,08 
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contábeis em geral; Acompanha regularmente a 

escrituração dos livros comerciais e fiscais 

verificando se não há erros; Supervisiona os 

trabalhos de contabilização, analisando-os e 

orientando seu processamento, para assegurar o 

cumprimento do plano de contas adotado pela 

Câmara; 

 

 

 

 

DIRETOR DE 

SECRETARIA 

 

Responder pela respectiva Secretaria, organizando 

os serviços de Divisão de Assessoria Técnico-

Legislativa, que por sua vez compreende os 

serviços de Assessoria Técnico-Legislativa; Divisão 

de documentos e informações legislativas que 

compreendem: serviço de documentação e 

informação legislativa e Arquivo; Divisão de 

expediente legislativo que compreende: serviço de 

controle Legislativo, serviços de Expediente e 

Documentação Plenária e serviços de Comissões; 

distribuindo tarefas conforme a competência de 

cada cargo e setor; realizar a fiscalização dentro dos 

serviços de sua área de competência; revisar os 

textos expedidos em nome da Casa Legislativa, 

assinar e responder pelos atos de sua unidade junto 

à Presidência da Câmara, Tribunal de Contas e 

outros Órgãos de fiscalização decorrente de Poderes 

devidamente constituídos e Fiscalizar a realização 

da execução de outras tarefas afins pertencentes à 

da Secretaria. 

 

 

 

         

 

 

          R$3.522,20 

 

 

DIRETOR DE 

TESOUREIRA 

 

Executa tarefas de arquivo, separação de 

documentos, controle da numeração de planilhas, 

organização de extratos bancários e outros 

documentos; executa tarefas auxiliares de natureza 

contábil-financeiro, envolvendo lançamentos, 

cálculos, registros e outros serviços em setor de 

contabilidade e tributação; executa serviços 

qualificados de natureza contábil-financeiro e 

tesouraria, desenvolvendo uma ou mais etapas de 

classificação, escrituração, análise e controle de 

receita e fluxo de caixa; prepara relatórios e 

planilhas em meios eletrônicos; executa outras 

atividades correlatas que lhe forem designadas pelo 

 

 

 

 

 

R$3.522,20 
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superior imediato. Executa outras tarefas e 

atribuições inerentes ao cargo, por delegação ou 

solicitação da autoridade hierarquicamente superior. 

 

 

DIRETOR DE RH 

 

Elaboração de quadros demonstrativos e de folhas 

de pagamentos; realização de registros contábeis de 

pequena complexidade; realização de serviços de 

digitação; coordenação de trabalhos relacionados 

com o arquivamento de documentos; preparação de 

expedientes e atos administrativos de que decorram 

despesas e/ou alteração da situação funcional de 

servidor e outras tarefas correlatas. 

 

 

 

R$3.522,20 

 

DIRETOR DE 

CONTROLE 

INTERNO 

Cumprir as determinações determinadas pelo 

Auditor do Controle Interno. Acompanhar e avaliar 

as despesas sujeitas ao controle estabelecido pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal, para a conferência 

do Relatório de Gestão Fiscal; realizar estudos 

sobre indicadores de desempenho, a fim de avaliar 

os resultados da gestão, segundo os critérios de 

eficiência, eficácia e economicidade; 

 

 

R$3.522,20 

 

CHEFE DE 

SERVIÇOS GERAIS 

Executar, supervisionar e fiscalizar os serviços de 

conservação, manutenção e limpeza do prédio e 

instalações da Câmara. 

 

 

R$1.769,04 

 

 

CHEFE DE 

GABINETE 

 

Trabalha de forma a auxiliar o representante do 

gabinete onde atua, é uma espécie de assistente de 

confiança do Presidente da Câmara e ao mesmo 

tempo gere o funcionamento do seu gabinete. Além 

de gerenciar o funcionamento do gabinete, o chefe 

de gabinete presta todo o tipo de auxílio ao 

representante do gabinete, podendo ser ele o 

responsável pela agenda, gestão da assessoria e, 

inclusive, receber algumas pessoas e ir a alguns 

eventos em nome do representante do gabinete que 

chefia. 

 

 

 

          R$1.769,04 

 

 

 

Cargo de livre nomeação e exoneração a cidadãos 

que não exerçam cargo efetivo na Câmara. 
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ASSESSOR 

PARLAMENTAR 

 

Atribuições: assessorar os vereadores 

individualmente com o qual trabalha, executar 

atividades que exigem o desenvolvimento ou 

aplicação de conhecimentos teóricos, tecnológicos e 

metodológicos na área legislativa para orientar o 

trabalho individual do Vereador, analisar e 

acompanhar processos legislativos em estudo com 

os Vereadores, elaborar minutas de proposituras e 

outras atividades correlatas do mandato do 

Vereador. 

          

 

         R$1.428,84 

 

 

 

 

ASSESSORIA DE 

IMPRENSA 

 

Realizar um levantamento das atividades, projetos, 

ações e serviços de seus Vereadores e Vereadoras 

em parceria com os Assessores Parlamentares, 

fazendo o possível para que isso se torne notícia; 

Agendamento e acompanhamento de entrevistas 

coletivas, facilitando o trabalho do entrevistado e do 

entrevistador; Contato permanente com a mídia, 

sugerindo pautas e fazendo esclarecimentos 

necessários para a eficiência da matéria jornalística 

ser publicada; Elaborar textos (releases), que são 

enviados para os veículos de comunicação; 

Divulgar eventos; 

 

 

           

 

 

         R$1.769,04 

 

 

 

 

 

PROCURADOR 

JURÍDICO 

 

Representa em juízo ou fora dele, a parte de que é 

mandatário, comparecendo a audiências tomando 

sua defesa, para pleitear uma decisão favorável a 

Câmara Municipal; Analisa causas, procurando 

encontrar soluções conciliatórias entre as partes, 

antes de entrar em juízo; Complementa e apura as 

informações levantadas, inquirindo o Legislativo, as 

testemunhas e outras pessoas e tomando outras 

medidas, para obter os elementos necessários à 

defesa ou acusação; Prepara a defesa ou acusação, 

arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o 

procedimento adequado, para apresentá-la em juízo; 

Orienta o Chefe do Legislativo sobre os aspectos 

legais atinentes à sua área profissional; Estuda a 

matéria jurídica e de outra natureza, consultando 

códigos, leis, jurisprudências e outros, para adequar 

 

 

 

 

 

 

 

R$3.522,20 
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os fatos à legislação aplicável; Acompanha o 

processo em todas as suas fases, requerendo seu 

andamento através de petições específicas, para 

garantir seu trâmite legal até decisão final do litígio; 

 

 

ASSESSOR 

LEGISLATIVO 

 

Atividades de natureza burocrática mais complexa. 

Análise e orientação de leis, regulamentos e normas 

referentes à administração em geral e específica, em 

assuntos de complexidade, estudo de processos de 

mediana complexidade, relacionados com assuntos 

de caráter geral e/ou específico, do setor, orientando 

a análise de expedientes que se fizerem necessários, 

bem como orientação técnica em pareceres e 

demais documentos da Casa. 

 

 

 

R$3.522,20 

 

 

ADMINISTRADOR 

DE REDE 

 

Formação superior em Redes de Computadores, 

Ciência da Computação ou equivalente, e ser uma 

pessoa com grande experiência na área de 

informática. Atividades principais: tem como 

atribuição principal o gerenciamento da rede local, 

bem como dos recursos computacionais 

relacionados direta ou indiretamente. Instalação, 

configuração e manutenção dos sistemas 

operacionais e de serviços de infraestrutura de TI. 

No aspecto pessoal, o profissional deve ser 

dinâmico e ter interesse em buscar alternativas 

técnicas e gerenciais através da dedicação. Deve ser 

confiável, prestativo e possuir facilidade de 

comunicação com seus usuários, além de funcionar 

como mediador com o Departamento de 

Informática (DIN) nas questões técnicas e 

administrativas da rede local 

 

 

 

 

R$3.522,20 

 

     

 

   ADMINISTRADOR 

(Nível Superior) 

 

Supervisionar o planejamento e organização das 

atividades e rotinas administrativas da Câmara sob 

a direção da Mesa da Casa; Coordenar e analisar o 

processo de coordenação de equipe; Supervisionar 

atividades de planejamento, elaboração, 

coordenação, acompanhamento, Analisar e 

supervisionar a racionalização e otimização do 

desempenho organizacional; Analisar o 

desempenho das áreas e suas necessidades 

 

PADRÃO 11: R$4.476,11 

 

PADRÃO 12: R$5.371,38 

 

PADRÃO 13: R$6.445,66 

 

PADRÃO 14: R$7.734,79 

 

PADRÃO 15:R$8.721,08 
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administrativas; Analisar a execução dos contratos 

de serviços e de fornecimento de materiais; Revisão 

do planejamento estratégico e supervisionar sua 

execução; 

 

 

 

PREGOEIRO 

Coordenação dos trabalhos da equipe de apoio e a 

condução do procedimento licitatório; 

Credenciamento dos interessados no processo 

licitatório; Recebimento da declaração dos licitantes 

do pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

bem como dos envelopes contendo as propostas e 

os documentos de habilitação; Abertura dos 

envelopes-proposta, a análise e desclassificação das 

propostas que não atenderem às especificações do 

objeto ou as condições e prazos de execução ou 

fornecimento fixado no edital; Ordenação das 

propostas não desclassificadas e a seleção dos 

licitantes que participarão da fase de lances; 

Classificação das ofertas, conjugadas as propostas e 

os lances; Negociação do preço, visando à sua 

redução; Verificação e a  decisão motivada a 

respeito da aceitabilidade do menor preço;  

 

 

 

 

 

R$3.522,20 

 

 

 

 

CONSULTOR 

LEGISLATIVO 

 

 

Prestação de consultoria e assessoramento à Mesa, 

às Comissões e aos Vereadores no desempenho, no 

âmbito da Câmara Municipal, no exercício de suas 

funções legislativas, parlamentar e fiscalizadora, 

consistindo na elaboração e divulgação de estudos 

técnicos opinativos sobre matérias de interesse 

institucional e administrativo da Câmara Municipal, 

na preparação, por solicitação dos Vereadores, de 

minutas de proposições, de pronunciamentos e de 

relatórios, bem como na prestação de 

esclarecimentos técnicos atinentes ao exercício das 

funções constitucionais da Câmara Municipal. 

 

 

 

 

R$3.522,20 

 

 

 

 

Atua na Secretaria da Casa ou nas Comissões 

Permanentes e no plenário com acompanhamento e 

 

 

 

PADRÃO 11: R$4.476,11 

 



 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 3751-4435 
Site: cmabaetetuba.pa.gov.br 

E-mail:camara_abaetetuba@hotmail.com 
C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

Abaetetuba – Pará 
 

 

ANALISTA 

LEGISLATIVO 

(Nível Superior) 

 

andamento de projetos e reuniões, assiste os 

parlamentares na produção dos projetos de lei e 

prepara diferentes tipos de texto. 

 

PADRÃO 12: R$5.371,38 

 

PADRÃO 13: R$6.445,66 

 

PADRÃO 14: R$7.734,79 

 

PADRÃO 15:R$8.721,08 

 

 


