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ANEXO I 
 

LOTAÇÃO DAS VAGAS POR MUNICÍPIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARGO/FUNÇÃO AFUÁ ALTAMIRA BELÉM 
MONTE 

ALEGRE 
SANTARÉM 

SÃO FELIX 
DO XINGU 

SÃO 
GERALDO DO 

ARAGUAIA 

NOVO 
PROGRESSO 

TOTAL 
GERAL 

TECNICO GESTAO 
AMBIENTAL- 

ENGENHEIRO 
FLORESTAL 

- - - - 1 - - 1 2 

TECNICO GESTAO 
AMBIENTAL- BIÓLOGO 

1 - 1 - - - 1 - 3 

TECNICO GESTAO 
AMBIENTAL- 

ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

  

1 1 1 - 1 - - 4 

 
TECNICO GESTAO 

AMBIENTAL – TURISMO 
 
 

    

1 - - - - - 1 

 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
 

- - 4 1 - - - - 5 

 
 

AUXILIAR OPERACIONAL 
 

- - - 1 - - - - 1 

TOTAL DE VAGAS 16 
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DAS ATRIBUIÇÕES/REQUISITOS/REMUNERAÇÃO 
 

CARGO/FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES REQUISITOS REMUNERAÇÃO 

TÉCNICO EM 
GESTÃO AMBIENTAL 
– ENGENHEIRO 
FLORESTAL 

Planejar, elaborar, avaliar, supervisionar ou executar programas e 
projetos de inventário e monitoramento de recursos florestais, de uso 
e aproveitamento múltiplos de recursos florestais e ambientais, em 
bases renováveis; executar projetos de gestão e manejo florestal 
para fins de exploração de serviços e de produtos e subprodutos 
madeireiros e não-madeireiros, de recuperação de áreas alteradas 
ou degradadas, mediante sistema florestal puro ou sistema de 
consórcio agroflorestal envolvendo espécies nativas e/ou exóticas e 
outras atividades correlatas a sua área de atuação de acordo com 
sua formação profissional.  
Experiência de trabalhos com Povos Indígenas e Comunidades 
Tradicionais. 

Diploma, devidamente 
registrado, de curso de 
graduação em 
Engenharia Florestal, 
expedido por 
instituição de ensino 
reconhecido pelo 
Ministério da 
Educação, e registro 
no órgão de Classe 

Vencimento Base 
R$1.669,97 + 
Gratificação de 
Nível Superior 
R$1.335,98 = 
R$3.005,95 e 
*Outras vantagens 

TÉCNICO EM 
GESTÃO AMBIENTAL 
– BIÓLOGO 

  Planejar, elaborar, avaliar, supervisionar ou executar programas e 
projetos envolvendo pesquisa, inventariamento e diagnóstico do 
potencial de uso e aproveitamento de recursos florestais e 
ambientais; Planejar, elaborar, avaliar, supervisionar ou executar 
programas e projetos de capacitações e treinamento em tecnologia 
de gestão, de manejo e preservação de recursos ambientais; 
Executar outras atividades correlatas a sua área de atuação de 
acordo com sua formação profissional. 

Diploma, devidamente 
registrado, de curso de 
graduação em 
Agronomia, expedido 
por instituição de 
ensino reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação, e registro 
no órgão de Classe 

Vencimento Base 
R$1.669,97 + 
Gratificação de 
Nível Superior 
R$1.335,98 = 
R$3.005,95 e 
*Outras vantagens 

TÉCNICO EM 
GESTÃO AMBIENTAL 
– ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO 

Planejar, elaborar, avaliar, supervisionar ou executar programas e 
projetos de cultivo florestal para fins de recuperação de áreas 
alteradas, mediante sistema florestal puro ou sistema de consórcio 
agrossilvipastoril envolvendo espécies nativas e/ou exóticas; 
Planejar, elaborar, avaliar supervisionar ou executar programas e 
projetos de recuperação de solos para fins de recuperação de Áries 
alteradas e degradadas; Planejar, elaborar, avaliar, supervisionar ou 
executar programas e projetos de produção e suprimento de material 
botânico e/ou de insumos produtivos para o manejo, o cultivo e o 
processamento de produtos e subprodutos florestais; Planejar, 
elaborar, avaliar, supervisionar ou executar programas e projetos de 
capacitação e treinamento em tecnologia de cultivo florestal, 
mediante sistema florestal puro ou  agrossilvipastoril de espécie 
nativas e exóticas. Executar outras atividades correlatas a sua área 
de atuação de acordo com sua formação profissional. 

Diploma, devidamente 
registrado, de curso de 
graduação em 
Agronomia, expedido 
por instituição de 
ensino reconhecido 
pelo Ministério da 
Educação, e registro 
no órgão de Classe 

Vencimento Base 
R$1.669,97 + 
Gratificação de 
Nível Superior 
R$1.335,98 = 
R$3.005,95 e 
*Outras vantagens 
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TÉCNICO EM 
GESTÃO AMBIENTAL 
– TURISMO 

Planejar, organizar e aplicar programas de qualidade dos produtos e 
empreendimentos turísticos, conforme normas estabelecidas pelos 
órgãos competentes; pesquisar, sistematizar, atualizar e divulgar 
informações sobre a demanda turística; coordenar, orientar e 
elaborar planos e projetos de marketing turístico; identificar, 
desenvolver e operacionalizar formas de divulgação dos produtos 
turísticos existentes; formular programas e projetos que viabilizem a 
permanência de turistas nos centros receptivos; diagnosticar as 
potencialidades e as deficiências para o desenvolvimento do turismo 
nas Unidades de Conservação Estaduais; formular e implantar 
prognósticos e proposições para o desenvolvimento do turismo nos 
Municípios; criar e implantar roteiros e rotas turísticas; desenvolver e 
comercializar novos produtos turísticos; analisar estudos relativos a 
levantamentos socioeconômicos e culturais, na área de turismo ou 
em outras áreas que tenham influência sobre as atividades e 
serviços de turismo; pesquisar, sistematizar, atualizar e divulgar 
informações sobre a demanda turística; emitir laudos e pareceres 
técnicos referentes à capacitação ou não de locais e 
estabelecimentos voltados ao atendimento do turismo receptivo, 
conforme normas estabelecidas pelos órgãos competentes; 
organizar eventos de âmbito público, em diferentes escalas e 
tipologias. Executar outras atividades correlatas a sua área de 
acordo com sua formação profissional 

Diploma, devidamente 
registrado, de curso de 
graduação em 
Turismo, expedido por 
instituição de ensino 
reconhecido pelo 
Ministério da 
Educação, e registro 
no órgão de Classe  
se 

Vencimento Base 
R$1.669,97 + 
Gratificação de 
Nível Superior 
R$1.335,98 = 
R$3.005,95 e 
*Outras vantagens 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

Executar trabalhos relacionados com atividades de complexidade 
mediana e natureza repetitiva, abrangendo: supervisão dos 
trabalhos administrativos desenvolvidos por equipes auxiliares. 
Apoio administrativo e técnico a autoridade de hierarquia superior, 
envolvendo a execução, sob supervisão e orientação direta, 
administrativa, técnica e frequente de trabalhos em que se apliquem 
leis, regulamento e normas referentes à administração geral e 
específica, bem como de trabalhos que envolvam a aplicação das 
técnicas de pessoal, orçamento, organização e método, e material, 
classificação, codificação, catalogação e arquivamento, mediante 
supervisão e coordenação de papéis, documentos e sua 
conservação e atendimento ao público em questões ligadas às 
unidades burocráticas. 

Certificado de 
conclusão do curso de 
Ensino Médio, 
expedido por 
instituição de ensino 
devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

Vencimento Base 
R$1.045,00 e 
*Outras Vantagens 

AUXILIAR 
OPERACIONAL 

Executar trabalhos relacionados com serviços de Almoxarifado, 
manutenção 
predial;                                                                               Auxiliar no 
recebimento, armazenagem, conferência, separação e expedição de 
materiais;                                                                       Atualizar 
planilhas com informações das coletas e entregas atualizadas 
realizar atividades em diversas áreas, dar apoio no dia a dia de 
trabalhos manuais no interior e exterior das unidades 
organizacionais;                                                                                                                                           
Realizar atividades de Auxiliar Operacional e demais atividades 
inerentes ao cargo.

Certificado de 
conclusão do curso de 
Ensino Fundamental, 
expedido por 
instituição de ensino 
devidamente 
reconhecida por órgão 
competente 

Vencimento Base 
R$1.045,00 e 
*Outras Vantagens 

* Outras vantagens: Gratificação de Desempenho de Gestão Ambiental, na forma do art.13, da Lei nº 8.633, de 19/06/2018 e, 
sob a forma de indenização, o auxilio-alimentação no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 
 


