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ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE 

CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 003/2015/PMMA 

 
O Prefeito Municipal de Monte Alegre, no uso de suas atribuições, torna públicas as retificações no anexo I do 
Edital nº 01/2015/PMMA, através deste edital, conforme a seguir especificado. Permanecendo inalterados os 
demais itens, subitens e anexos do edital supracitado, não alterado pelo edital n° 02/2015/PMMA e este 
edital.  

ANEXO I 
 

TABELA DE CARGOS 
 

Onde se lê 
 

Agente Auxiliar de 

Creche 

Portador de 

certificado  

de conclusão do 

ensino  

médio expedido 

por instituição de 

ensino 

credenciado junto 

ao MEC. 

05 - 

R$ 788,00 

+ 

50% 

Escolaridad

e 

40 

horas 

sema

nal 

Selecionar métodos, técnicas, 

materiais pedagógicos e de 

estimulação; estimular o 

desenvolvimento da 

criança;  desenvolver atividades 

pedagógicas e recreativas, 

observando e registrando os 

fatos ocorridos durante a 

atividade, a fim de garantir o bem 

estar e o desenvolvimento sadio 

das mesmas; auxiliar nas 

atividades de ensino, pesquisa   

e   extensão.  Executar   outras   

tarefas   de   mesma   natureza   

e   nível   de 

complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 

 
Leia-se 

Agente Auxiliar de 

Creche 

Portador de 

certificado de 

conclusão do 

ensino médio na 

modalidade 

ensino 

normal expedido 

por instituição de 

ensino 

credenciado junto 

ao MEC.  

05 - 

R$ 788,00 

+ 

50% 

Escolaridad

e 

20 

horas 

sema

nal 

Selecionar métodos, técnicas, 

materiais pedagógicos e de 

estimulação; estimular o 

desenvolvimento da 

criança;  desenvolver atividades 

pedagógicas e recreativas, 

observando e registrando os fatos 

ocorridos durante a atividade, a fim 

de garantir o bem estar e o 

desenvolvimento sadio das mesmas; 

auxiliar nas atividades de ensino, 

pesquisa   e   extensão.  Executar   

outras   tarefas   de   mesma   

natureza   e   nível   de 

complexidade associadas ao 

ambiente organizacional. 
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Onde se lê 
 

Assistente Social  

Curso de Nível 

Superior em 

Serviço Social - 

Registro no órgão 

de classe. 

05 - 

R$ 

1.420,00 + 

80% 

Escolaridad

e 

40 

horas 

sema

nal 

Atividades de planejamento, 

coordenação, direção e 

execução de programas sociais 

em seus aspectos econômicos, 

políticos e sociais. 

 

Leia-se 

Assistente Social  

Curso de Nível 

Superior em 

Serviço Social - 

Registro no órgão 

de classe. 

05 - 

R$ 

1.420,00 + 

80% 

Escolaridad

e 

30 

horas 

sema

nal 

Atividades de planejamento, 

coordenação, direção e 

execução de programas sociais 

em seus aspectos econômicos, 

políticos e sociais. 

 
Onde se lê 

 

Professor de 

Educação Infantil 

de 1º a 5º ano - 

Zona Rural 

Diploma de 

conclusão de 

curso superior em 

licenciatura plena, 

com habilitação 

específica para 

docência 

devidamente 

reconhecida pelo 

MEC. 

20 - 

R$ 958,89 

+ 

Gratificaçõ

es 

20 

horas 

sema

nal 

Participar da elaboração da 

proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

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 as 

atividades de articulação da 

escola com as famílias e a 

comunidade, executar outras 

tarefas correlatas. 

Professor de 

Educação Infantil 

de 1º a 5º ano - 

Zona Urbana 

Diploma de 

conclusão de 

curso superior em 

licenciatura plena, 

com habilitação 

específica para 

docência 

devidamente 

reconhecida pelo 

MEC. 

20 - 

R$ 958,89 

+ 

Gratificaçõ

es 

20 

horas 

sema

nal 

Participar da elaboração da 

proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

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 as 

atividades de articulação da 
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escola com as famílias e a 

comunidade, executar outras 

tarefas correlatas. 

 
Leia-se 

Professor de 

Educação Infantil 

e de 1º a 5º ano - 

Zona Rural 

Diploma de 

conclusão de 

curso superior em 

licenciatura plena 

em pedagogia, 

com habilitação 

específica nas 

séries iniciais 

devidamente 

reconhecida pelo 

MEC 

20 - 

R$ 958,89 

+ 

Gratificaçõ

es 

20 

horas 

sema

nal 

Participar da elaboração da 

proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

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 as 

atividades de articulação da 

escola com as famílias e a 

comunidade, executar outras 

tarefas correlatas. 

Professor de 

Educação Infantil 

e de 1º a 5º ano - 

Zona Urbana 

Diploma de 

conclusão de 

curso superior em 

licenciatura plena 

em pedagogia, 

com habilitação 

específica nas 

séries iniciais 

devidamente 

reconhecida pelo 

MEC 

20 - 

R$ 958,89 

+ 

Gratificaçõ

es 

20 

horas 

sema

nal 

Participar da elaboração da 

proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

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 as 

atividades de articulação da 

escola com as famílias e a 

comunidade, executar outras 

tarefas correlatas. 

  
 

 
Monte Alegre-PA, 04 de setembro de 2015 

 
 
 

José da Costa AlvesPrefeito 
 Municipal de Monte Alegre 


