
1  

 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 002/2018 

 
O Prefeito Municipal de Capanema, no uso de suas atribuições, torna públicas as 

retificações no edital de abertura do Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas de 
cargos do quadro de pessoal efetivo de nível fundamental, médio, médio técnico e superior da 
Prefeitura, conforme a seguir especificado. 

 
Onde se lê 

 
1.5. Todos os cargos ofertados neste concurso possuem carga horária de trabalho de acordo com 
a Lei Municipal nº 6.395/2018 e suas alterações. 
 

Leia-se 
1.5. Todos os cargos ofertados neste concurso possuem carga horária de trabalho de acordo com 
a Lei Municipal n° 5.796/1999 e Lei Municipal nº 6.395/2018, e suas alterações. 
 

Onde se lê 
 

ANEXO I – TABELA DE CARGOS 
 

[ ... ] 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

[ ... ] 
 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° 

Vagas 
Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Síntese das Atividades 

 
CONTADOR 

Diploma de Curso de 
Graduação de 
ENSINO SUPERIOR 
em Ciências 
Contábeis, expedido 
por instituição de 
ensino reconhecida 
pelo MEC, com 
registro no órgão de 
classe. 

 
02 

 
R$2.100.00 

 

Realizar trabalhos relativos à 
administração financeira e 
patrimonial, contabilidade e 
auditoria, compreendendo 
análise, registro e perícia 
contábeis, elaboração de 
balancete, 
balanços e demonstrações 
contábeis; desenvolver demais 
ações inerentes à área. 

  
[ ... ] 

 

 
AUDITOR FISCAL 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Economia, Ciências 
Contábil ou Direito, 
expedida por 
instituição de ensino 

 
01 

 
R$2.100,00 

 

Fiscalizar o cumprimento da 
legislação tributária; constituir o 
crédito tributário mediante 
lançamento; controlar a 
arrecadação e promover a 
cobrança de tributos, aplicando 
penalidades; analisar os processos 
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reconhecida pelo 
MEC, com registro no 
órgão de classe. 

administrativo-fiscais; desenvolver 
demais ações inerentes ao cargo. 

 
[ ... ] 

 

 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Os cargos de Professor 
de Educação Física 
serão providos para o 
exercício do Magistério, 
obtida em Curso 
Superior com 
Licenciatura em 
Educação Física, em 
instituição de Ensino 
reconhecida pelo MEC. 

 
10 

 
R$1.227,67 

Educação infantil, Educação 
Especial, 1ª a 5º ano do Ensino 
fundamental 

 
[ ... ] 

 
Leia-se 

 
ANEXO I – TABELA DE CARGOS 

 
[ ... ] 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 
[ ... ] 

 

Cargo/Lotação Pré-requisitos 
N° 

Vagas 
Total 

 
Vencimentos 

Base 
 

Síntese das Atividades 

 
CONTADOR 

Diploma de Curso de 
Graduação de 
ENSINO SUPERIOR 
em Ciências 
Contábeis, expedido 
por instituição de 
ensino reconhecida 
pelo MEC, com 
registro no órgão de 
classe. 

 
01 

 
R$2.100.00 

 

Realizar trabalhos relativos à 
administração financeira e 
patrimonial, contabilidade e 
auditoria, compreendendo 
análise, registro e perícia 
contábeis, elaboração de 
balancete, 
balanços e demonstrações 
contábeis; desenvolver demais 
ações inerentes à área. 

 
[ ... ] 

 

 
AUDITOR FISCAL 

Diploma de curso de 
graduação de ENSINO 
SUPERIOR em 
Economia, Ciências 
Contábil ou Direito, 
expedida por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC, com registro no 
órgão de classe. 

 
02 

 
R$2.100,00 

 

Fiscalizar o cumprimento da 
legislação tributária; constituir o 
crédito tributário mediante 
lançamento; controlar a 
arrecadação e promover a 
cobrança de tributos, aplicando 
penalidades; analisar os processos 
administrativo-fiscais; desenvolver 
demais ações inerentes ao cargo. 

  
[ ... ] 

 

 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Os cargos de Professor 
de Educação Física 
serão providos para o 
exercício do Magistério, 
obtida em Curso 

 
10 

 
R$1.595,97 

Educação infantil, Educação 
Especial, 1ª a 5º ano do Ensino 
fundamental 
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Superior com 
Licenciatura em 
Educação Física, em 
instituição de Ensino 
reconhecida pelo MEC. 

 
[ ... ] 

 
                                               Capanema (PA), 09 de agosto de 2018 

 
FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO 

                                                    Prefeito Municipal de Capanema 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


