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CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO I 

 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO BASE REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

VIGIA 04 R$ 1.053,18 Ensino fundamental 
incompleto 

Executar tarefas de vigilância do 
prédio da Câmara Municipal, seus 
equipamentos, documentação e 
outros correlatos ao cargo. 

SERVENTE 06 R$ 1.053,18 Ensino fundamental 
incompleto 

Serviço de limpeza do prédio da 
Câmara Municipal e seus 
equipamentos, copa, cozinha e 
outros relacionados com o cargo. 

MOTORISTA 02 R$ 1.309,67 Ensino fundamental 
incompleto e habilitação no 

mínimo C 

Dirigir o veículo da Câmara sob a 
ordem hierárquica de seu superior, 
zelar pela manutenção, limpeza e 
conservação do veículo. 

TELEFONISTA 02 R$ 1.053,18 Ensino fundamental completo Executar tarefas do sistema 
telefônico da Câmara Municipal, 
como: fazer ligações, recebê-las, 
repassar para o ramal solicitado, 
fazer anotações, tratar com 
urbanidade e zelo os vereadores e os 
demais servidores, bem como 
usuários externos da Câmara. 
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CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO I 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO BASE REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

RECEPCIONISTA 02 R$ 1.053,18 Ensino fundamental completo Atender com urbanidade e zelo às 
pessoas que necessitam de 
informações, encaminhá-las para o 
setor competente, de acordo com a 
disponibilidade de tempo da pessoa 
procurada, fazer anotações, bem 
como executar outras tarefas ligadas 
ao seus cargo. 

SONOPLASTA 01 R$ 1.053,18 Ensino fundamental 
incompleto 

Executar todo o sistema de som do 
plenário e ambiente, controlando o 
volume, sintonia e microfone dos 
vereadores, bem como, cuidando da 
sua manutenção e conservação. 

MOTOCICLISTA 01 R$ 1.053,18 Ensino fundamental 
incompleto e habilitação tipo A 

Executar tarefas de mensageiro, 
transporte e outras atividades 
correlatas inerentes ao cargo. 

AUXILIAR 
ADMINSTRATIVO 

05 R$ 1.078,01 Ensino fundamental completo Executar serviços de datilografia, 
controle de atos legislativos, arquivo 
de documentos e outros, protocolo 
da documentação recebida e 
expedida, bem como executar outras 
tarefas inerentes ao cargo. 
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CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTOS EFETIVO I 
 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO BASE REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

ASSISTENTE 
ADIMINSTRATIVO 

04 R$ 1.257,65 Ensino médio Serviços de redação e registro de 
todos os atos legislativos, serviços 
de datilografia, assessoria 
especializada aos chefes, diretores, 
vereadores, e ao Presidente bem 
como executar outra tarefas 
inerentes ao cargo. 

TÉCNICO EM 
COMPUTAÇÃO 

03 R$ 1.437,31 Ensino médio e conclusão dos 
cursos básicos em informática: 
Windows, word, excel, power 

point, corel draw e internet 

Executar operações de digitação de 
dados para processamento 
eletrônico, operar com os sistemas 
Windows e com os aplicativos word, 
excel, power point, corel draw, 
internet, multimídia e outros 
compatíveis com a função do cargo. 
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO II 

 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO 
BASE 

REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

DIRETOR 
FINANCEIRO 

01 R$ 4.677,88 Ensino médio 
completo 

Executar serviços de: assinar os cheques com o 
Presidente, atualizar o livro caixa, acompanhar o 
saldo bancário de conta corrente, acompanhar a 
confecção da folha de pagamento dos servidores e 
dos vereadores, controlar receita e despesas, 
encaminha ao Presidente, relatórios semanais das 
requisições especificando objeto, quantidade e o 
fornecedor, acompanhar o processo de licitação e 
ordenar as compras após a autorização do 
Presidente. 

DIRETOR 
ADIMINSTRATIVO 

01 R$ 4.677,88 Ensino médio 
completo 

Responsabilidade direta sobre a coordenação e 
fiscalização dos trabalhos do chefe de recursos 
humanos, manter a relação dos móveis e imóveis da 
Câmara Municipal de Castanhal atualizada, fiscalizar 
os trabalhos de protocolo, atualizar-se sobre os 
direitos e deveres dos servidores, cobrar o 
andamento das comissões e sindicâncias e outros na 
administração dos serviços da Câmara Municipal. 

DIRETOR 
LEGISLATIVO 

01 R$ 4.677,88 Ensino médio 
completo 

Coordenar, organizar e supervisionar os trabalhos 
ligados ao Plenário, como: as atas, registro dos atos 
da Câmara, arquivos, digitação, datilografia, 
sonoplastia, técnica, e outros inerentes ao cargo. 
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO II 

 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO BASE REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

ASSESSOR 
 PARLAMENTAR 

* 
** 

42 R$ 2.500,00  Ensino médio completo Assessoria direta ao vereador na parte 
técnica-legislativa, na realização dos seus 
atos, direcionamento e assessoria dos 
trabalhos, realizações de pesquisa, bem 
como outras funções inerentes ao cargo. 

ASSESSOR DE 
IMPRENSA 

**** 

02 R$ 2.272,10 Ensino médio completo Assessorar a Câmara Municipal nos 
assuntos de imprensa como reportagens e 
divulgação dos trabalhos realizados pela 
Câmara e outros. 

CHEFE DE GABINETE 01 R$ 4.677,88 Ensino médio completo Assessorar o Presidente nas funções 
politico-administrativas junto aos órgãos de 
outras esferas de Governo, entidades 
públicas ou privadas, controle de 
atendimento ao público no Gabinete, 
preparação de registros de publicações e 
expedições dos atos do Presidente. 

ASSESSOR 
LEGISLATIVO 

**** 

05 R$ 3.074,03 Ensino médio completo Assessorar as Comissões na parte técnica-
legislativa, os vereadores na realização dos 
seus atos e Mesa Diretora. 

ASSESSOR JURÍDICO 
*** 

01 R$ 4.677,88 Diploma de conclusão 
de curso de Direito, em 
instituição reconhecida 

pelo MEC e inscrição na 
OAB – Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

Assessorar a mesa diretora, os vereadores, 
as comissões permanentes, analisar a 
constitucionalidade das matérias, emitir 
parecer jurídico 
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

QUADRO DE EFETIVOS – CARGOS EM EXTINÇÃO  III 
 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO BASE REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

ESCREVENTE 
DATILÓGRAFO 

01 R$ 1.965,49 Ter sido contratado, 
admitidos ou nomeados 

até 04/10/1983. (Art. 
19, Resolução) 

Executar tarefas de redação e 
datilografia. 

MOTORISTA 01 R$ 1.309,67 Ter sido contratado, 
admitido ou nomeado 

até 04/10/1983 (Art. 19, 
Resolução) 

Ensino fundamental 
incompleto e 

habilitação no mínimo 
C. 

Dirigir o veículo da Câmara sob a ordem 
hierárquica de seu superior, zelar pela 
manutenção, limpeza e conservação do 
veículo. 
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QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA IV 
 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO BASE REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

CHEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

01 R$ 2.888,09 Ensino médio completo Responsável direto pela lotação, 
férias, licenças, ficha funcional, 
exoneração, contratação, 
organizando os livros e as pastas da 
vida funcional dos servidores e outras 
relacionadas com os servidores da 
Câmara Municipal. 

AUXILIAR DE 
GABINETE 

02 R$ 898,31 Ensino fundamental 
completo 

Desenvolver a função de auxiliar de 
acordo com a sua habilidade e 
exigência do cargo que está 
ocupando.  

CHEFE DE 
OUVIDORIA 

01 R$ 2.888,09 Ensino Superior Requisitar informações junto às 
unidades e servidores da Câmara 
Municipal; participar de reuniões 
pelas quais manifestar interesse e 
relevância ao desempenho da 
função; solicitar esclarecimentos dos 
servidores, para melhoria 
permanente; buscar as eventuais 
causas da deficiência do serviço, 
responder às demandas da 
sociedade. 
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
QUADRO DE CARGO EM COMISSÃO  

 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO BASE REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

DIRETOR DE 
CONTROLE INTERNO 

01 R$ 4.677,88 Nível superior As atribuições estão inseridas no 
corpo dos art. 5º, itens de I a XVIII da 
Lei Municipal nº 019, de 26.07.2005 e 
art. 2º parágrafo único, itens I a XIII, 
da Lei Municipal 024/09, de 
08.09.2009. 

 
 
 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

CARGOS VAGAS VENCIMENTO BASE REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

ADVOGADO 01 R$ 4.677,88 Diploma de conclusão de 
curso de Direito, em 

instituição reconhecida 
pelo MEC e inscrição na 
Ordem dos Advogados 

do Brasil. 

Ajuizar e acompanhar as ações em 
favor da Câmara e contra ela, 
preparar defesa e acompanhar os 
processos nas diversas instâncias 
judiciais e demais órgãos públicos. 

 

 


