
1 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS 

CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 002/2015/PMU 
 
A Prefeita Municipal de Ulianópolis, no uso de suas atribuições, torna pública retificação no Edital nº 
01/2015/PMU, através deste edital, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais 
itens, subitens e anexos do edital supracitado. 

 
Onde se lê 

 
ANEXO I 

 
TABELA DE CARGOS 

 
[...] 
 

Assistente Social 
– 

 Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com 
Diploma em Serviço 
Social expedido por 
instituição de 
ensino superior 
devidamente 
reconhecida pelo 
Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão 
de classe 
competente. 

04 R$ 2.376,00 
200h 
mensal 

Coordenar os trabalhos de caráter social; 
realizar acompanhamento das famílias dos 
programas federais de distribuição de renda; 
prestar serviços sociais orientando 
indivíduos, famílias, comunidade e 
instituições sobre direitos e deveres 
(normas, códigos e legislação), serviços e 
recursos sociais e programas de educação; 
planejar, coordenar e avaliar planos, 
programas e projetos sociais em diferentes 
áreas de atuação profissional (seguridade, 
educação, trabalho, jurídica, habitação e 
outras); ter boa capacidade relacional e de 
escuta das famílias; conhecer a realidade do 
território; desempenhar tarefas 
administrativas e articular recursos 
financeiros disponíveis; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

 
 [...] 
 

Veterinário  

Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com 
Diploma em 
Medicina 
Veterinária ou 
Zootecnia expedido 
por instituição de 
ensino superior 
devidamente 
reconhecida pelo 
Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão 

02 
 

R$ 2.376,00 

40 
horas 
seman
al 

Praticar clínica de animais em todas as suas 
modalidades; executar e controlar a 
assistência técnico-sanitária aos animais, 
sob qualquer título; orientar os agricultores 
familiares quanto à inspeção e fiscalização 
sob os pontos de vista higiênico, sanitário e 
tecnológico dos produtos de origem animal e 
dos matadouros, matadouros frigoríficos, 
charqueadas, fábricas de conserva de carne 
e de pescado, fábricas de produtos 
gordurosos que empreguem como matéria-
prima produtos de origem animal, no todo ou 
em parte, usinas, fábricas e postos de 
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de classe 
competente; 
Carteira Nacional 
de Habilitação na 
categoria “B”, 
dentro do prazo de 
validade.  

 

laticínios, entrepostos de carne, leite, peixe, 
ovos, mel, cera e demais derivados do reino 
animal, assim como inspeção e fiscalização 
dos estabelecimentos comerciais que 
armazenem ou comercializem os referidos 
produtos; aplicar medidas de saúde pública 
no tocante às doenças de animais 
transmissíveis ao homem; executar e 
realizar controle da inseminação artificial; 
orientar sobre a defesa da fauna, 
especialmente o controle da exploração das 
espécies animais silvestres, bem como de 
seus produtos; realizar pesquisas referentes 
à bromatologia animal; elaborar e executar 
planos e projetos participativos com novos 
enfoques metodológicos, considerando os 
conhecimentos endógenos, o uso 
sustentável dos recursos naturais, 
garantindo a segurança alimentar e 
configurando processos educativos 
continuados; elaborar projetos técnicos dos 
assentamentos que viabilizem o acesso dos 
agricultores às diferentes modalidades de 
crédito produtivo - custeio e investimento do 
PRONAF, bem como orientar e acompanhar 
a aplicação dos recursos e produzir 
relatórios técnicos, a serem encaminhados a 
Superintendência Regional, conforme 
preceitua Manual de Crédito Rural e os 
normativos do PRONAF; compor equipe 
multidisciplinar responsável pela execução 
da assessoria técnica, social e ambiental 
junto às famílias assentadas; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 

 
[...] 
 

Leia-se 

ANEXO I 
 

TABELA DE CARGOS 
 

[...] 
 

Assistente Social 
– 

 Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com 
Diploma em Serviço 
Social expedido por 
instituição de 
ensino superior 
devidamente 
reconhecida pelo 
Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão 
de classe 

04 
R$ 

2.376,00 
30h 

semanal 

Coordenar os trabalhos de caráter social; 
realizar acompanhamento das famílias dos 
programas federais de distribuição de renda; 
prestar serviços sociais orientando 
indivíduos, famílias, comunidade e 
instituições sobre direitos e deveres 
(normas, códigos e legislação), serviços e 
recursos sociais e programas de educação; 
planejar, coordenar e avaliar planos, 
programas e projetos sociais em diferentes 
áreas de atuação profissional (seguridade, 
educação, trabalho, jurídica, habitação e 
outras); ter boa capacidade relacional e de 
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competente. escuta das famílias; conhecer a realidade do 
território; desempenhar tarefas 
administrativas e articular recursos 
financeiros disponíveis; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 

 
 [...] 
 

Veterinário  

Zona Urbana 

Ensino Superior 
Completo, com 
Diploma em 
Medicina 
Veterinária 
expedido por 
instituição de 
ensino superior 
devidamente 
reconhecida pelo 
Ministério de 
Educação – MEC; 
Registro no órgão 
de classe 
competente; 
Carteira Nacional 
de Habilitação na 
categoria “B”, 
dentro do prazo de 
validade.  

 

02 

 

R$ 
2.376,00 

40 horas 
semanal 

Praticar clínica de animais em todas as suas 
modalidades; executar e controlar a 
assistência técnico-sanitária aos animais, 
sob qualquer título; orientar os agricultores 
familiares quanto à inspeção e fiscalização 
sob os pontos de vista higiênico, sanitário e 
tecnológico dos produtos de origem animal e 
dos matadouros, matadouros frigoríficos, 
charqueadas, fábricas de conserva de carne 
e de pescado, fábricas de produtos 
gordurosos que empreguem como matéria-
prima produtos de origem animal, no todo ou 
em parte, usinas, fábricas e postos de 
laticínios, entrepostos de carne, leite, peixe, 
ovos, mel, cera e demais derivados do reino 
animal, assim como inspeção e fiscalização 
dos estabelecimentos comerciais que 
armazenem ou comercializem os referidos 
produtos; aplicar medidas de saúde pública 
no tocante às doenças de animais 
transmissíveis ao homem; executar e 
realizar controle da inseminação artificial; 
orientar sobre a defesa da fauna, 
especialmente o controle da exploração das 
espécies animais silvestres, bem como de 
seus produtos; realizar pesquisas referentes 
à bromatologia animal; elaborar e executar 
planos e projetos participativos com novos 
enfoques metodológicos, considerando os 
conhecimentos endógenos, o uso 
sustentável dos recursos naturais, 
garantindo a segurança alimentar e 
configurando processos educativos 
continuados; elaborar projetos técnicos dos 
assentamentos que viabilizem o acesso dos 
agricultores às diferentes modalidades de 
crédito produtivo - custeio e investimento do 
PRONAF, bem como orientar e acompanhar 
a aplicação dos recursos e produzir 
relatórios técnicos, a serem encaminhados a 
Superintendência Regional, conforme 
preceitua Manual de Crédito Rural e os 
normativos do PRONAF; compor equipe 
multidisciplinar responsável pela execução 
da assessoria técnica, social e ambiental 
junto às famílias assentadas; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 

[...] 
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Onde se lê 

 
ANEXO II 

 
TABELA DE CARGOS 

  
[...] 
 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
1. Direito Tributário: O Sistema Tributário Nacional, Os Princípios Constitucionais, Obrigações tributárias: conceito, fato 
gerador, sujeito ativo e passivo, Tributos: conceito e espécies de tributos, Competência tributária: atribuição 
constitucional, incidência, não incidência, isenção e imunidade, Tipos Societários, Formas de Tributação das Pessoas 
Jurídicas. 
2. Contabilidade Geral ou Financeira: Campo de aplicação, Técnicas Contábeis, Patrimônio, Estudo das contas: débito, 
crédito e saldo, fatos contábeis, balancete de verificação, Escrituração, Demonstrações Contábeis, Resoluções  nº. 
750/1993 e 1.282/2010  do CFC – Conselho Federal de Contabilidade. 
3. Contabilidade Pública: Orçamento Público, Receita Pública, Despesa Pública, Restos a Pagar, Dívida Pública, 
Levantamento de Balanços. Lei de Responsabilidade Fiscal 
4. Organização dos Municípios, dos impostos municipais, da Política Urbana (Constituição Federal). 
5. Das competências municipais, da constituição do Processo Legislativo Municipal. 
6. Finanças Públicas e Orçamentárias do Município. 
7. Licenciamento de Atividade Econômica. 

[...] 

Leia-se 

ANEXO II 
 

TABELA DE CARGOS 
 

[...] 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
1. Ética profissional.  
2. Lei n° 235/2008 - Plano Diretor do Município de Ulianópolis – Somente o texto da Lei disponível na página 
do concurso, www.fadesp.org.br.  
3. Controle de acesso a prédios e serviços públicos e particulares para Deficientes, Idosos, Gestantes e 
Pessoas acompanhadas de crianças de colo (Leis Federais n.º 10.048 de 08 de novembro de 2000, n.º 
10.098 de 19 de dezembro de 2000; Decreto Federal n.º 5.296 de 02 dezembro 2004).  
4. Autorizações e Licenças Urbanísticas. 
5. Alvará de Localização.  
6. Licença para Reforma e Reconstrução.  
7. Licença para Demolições.  
8. Controle sobre o uso e ordenamento do solo.  
9. Sinalização de vias e obras públicas.  
10.Noções de Ecologia e poluição ambiental. 

 [...] 

 
Ulianópolis-PA, 19 de novembro de 2015 

 
 

Neusa de Jesus Pinheiro  
Prefeita Municipal de Ulianópolis 


