
 

EDITAL Nº 00 2 – RETIFICAÇÃO DOS ANEXOS I (QUADRO DE VAGAS)  
PSS Nº 012/2017 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 

 
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado Nº 012/2017 da 
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO PARÁ no 
uso de suas atribuições torna pública a RETIFICAÇÃO dos ANEXOS I e III do Edital 
de Abertura de 25 de outubro de 2017, que passam a ter a seguinte redação: 
 
 

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS - SANTARÉM 

 
Onde se lê: 

 
ITEM REGIÃO FUNÇÃO TEMPORÁRIA NÍVEL QAC₁ QDPD₂ QT₃ 
1  Agente de Artes Práticas - Cozinheiro Fundamental 05 - 05 

3  Monitor Médio 03 - 03 

4  Motorista Médio 03 - 03 

5  Auxiliar de Enfermagem Médio 01 - 01 

TOTAL 12  12 
1- QAC – Quantidade de Vagas para Ampla Concorrência 

2- QDPD – Quantidade de Vagas Destinadas a Portadores de Deficiência 

3- QT – Quantidade Total de Vagas 

 

 
Leia-se:  
ITEM REGIÃO FUNÇÃO TEMPORÁRIA NÍVEL QAC₁ QDPD₂ QT₃ 
1  Agente de Artes Práticas - Cozinheiro Fundamental 05 - 05 

2  Agente de Portaria Fundamental 01  01 

3  Monitor Médio 03 - 03 

4  Motorista Médio 04 - 04 

5  Auxiliar de Enfermagem Médio 01 - 01 

TOTAL 12  12 
1- QAC – Quantidade de Vagas para Ampla Concorrência 

2- QDPD – Quantidade de Vagas Destinadas a Portadores de Deficiência 

3- QT – Quantidade Total de Vagas 

 

 
ANEXO III – REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VENCIMENTO E JORNADA DE TRABALHO 

POR FUNÇÃO 
 

Onde se lê: 
 

FUNÇÃO REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 
VENCIMENTO 

BASE 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

Agente de 
Artes Práticas 
- Cozinheiro 

- Comprovante de 
conclusão de 
ensino 
fundamental, com 
histórico escolar; 
- Carteira de 
Manipulação de 
Alimentos; 
- Carteira de 
Saúde 

Zelar pelos equipamentos e utensílios da cozinha; 
confeccionar todas as refeições estabelecidas no cardápio; 
solicitar ao setor de almoxarifado todo o material 
necessário para a elaboração das refeições; dividir, de 
forma ordenada e nos horários estabelecidos, as refeições, 
com a ajuda de auxiliares; solicitar, receber e controlar 
todo e qualquer material recebido para a execução dos 
seus serviços; manter, executar serviço de copa e cozinha; 
executar outras tarefas pertinentes à função; executar 
tarefas afins, quando solicitadas pela chefia. 

R$ 937,00 
30 horas 
semanais 

Agente de 
Portaria 

- Comprovante de 
conclusão de 
ensino 

- Etiqueta profissional, apresentação pessoal, 
comunicação em geral, relações humanas no trabalho, 
recepção e transmissão de mensagens; 

R$ 937,00 
30 horas 
semanais 



 

fundamental, com 
histórico escolar 

- Proceder revistas de servidores e visitantes das 
unidades, nos termos dos procedimentos internos 
vigentes. 
- Efetuar os registros nos livros de ocorrência da unidade; 
- Realizar atividades correspondentes à função designadas 
pelo gestor 

Monitor 

- Comprovante de 
conclusão de 
ensino médio, 
com histórico 
escolar; 

Receber e repassar plantão; ter conhecimento dos 
plantões anteriores; revisar os alojamentos; acompanhar 
adolescentes nas atividades / atendimentos internos ou 
externos tais como refeições e tarefas de higiene e limpeza 
nos casos necessários, nas atividades de recreação, lazer, 
escolarização, atendimento médico-odontológico, nas 
audiências em Juizados, e nas visitas dos familiares; fazer 
levantamento de necessidades de material de higiene e 
uso pessoal, de acordo com as normas de controle da 
unidade; proceder as intervenções de caráter reflexivo e 
educativo com os adolescentes; elaborar frequência diária 
dos custodiados; desenvolver atividades recreativas e 
culturais; colaborar na distribuição das refeições; zelar pelo 
cumprimento das normas administrativas; observar as 
alterações de postura e desenvolvimento dos custodiados, 
atuar em equipe multiprofissional; participar de reuniões de 
avaliação e de planejamento. 

R$ 937,00 
30 horas 
semanais 

Motorista 

- Comprovante de 
conclusão de 
ensino médio, 
com histórico 
escolar; 
- Carteira 
Nacional de 
Habilitação, 
categoria D ou E. 

Atender com educação e urbanidade adolescentes e 
servidores conduzidos; conduzir o veículo com atenção; 
não conduzir o veículo além da capacidade de lotação; 
conduzir automóveis e outros veículos destinados ao 
transporte de pessoas e/ou materiais, dentro do limite 
legal, considerando também a segurança de pessoas ou 
cargas que conduzir; verificar se o veículo encontra-se em 
condições de trafegabilidade; verificar diariamente o nível 
de óleo do motor, freios e pneus; zelar pela manutenção, 
conservação e limpeza interna e externa do veículo; 
informar ao setor competente o período para a realização 
da revisão necessária; comunicar periodicamente as 
necessidades de lavagem geral, lubrificação e troca de 
óleo; cumprir rigorosamente o roteiro preestabelecido, na 
condução de pessoas, entrega de alimentação e/ou outros 
materiais; acionar imediatamente a divisão de serviços 
gerais em situações de acidente de trânsito; comunicar 
imediatamente ao setor administrativo ou à chefia imediata 
qualquer anormalidade e defeito que o veículo apresentar; 
manter sigilo e discrição em relação ao trabalho 
executado; preencher, em caráter obrigatório, o mapa de 
tráfego; providenciar abastecimento diário do veículo; 
receber e repassar o veículo com todos os equipamentos 
de segurança em condições de funcionamento; utilizar o 
veículo da Instituição exclusivamente para serviços de 
interesse da Fundação, sendo vedado seu uso para fins 
particulares e transportes de pessoas estranhas, salvo em 
caso de prévia autorização da chefia imediata; realizar 
outras tarefas correlatas que se coordenem com a função 
que exerce. 

R$ 937,00 
30 horas 
semanais 

Auxiliar de 
Enfermagem 

- Comprovante de 
conclusão de 
ensino médio, 
com histórico 
escolar; 
- Carteira do 
Conselho 
Regional de 
Enfermagem 

Prestar assistência de enfermagem individualizada, segura 
e humanizada aos adolescentes que cumprem medida 
socioeducativa; Preparar os adolescentes para consultas e 
exames, orientando-os sobre as condições de realização 
dos mesmos; Orientar e auxiliar os adolescentes, 
prestando informações relativas à higiene, alimentação, 
utilização de medicamentos e cuidados específicos em 
saúde; Verificação de sinais vitais e condições gerais dos 
clientes; Preparar e administrar medicações de acordo 
com a prescrição médica; Cumprir prescrições de 
assistência médica e de enfermagem; Auxiliar nos 
atendimentos de urgência e emergência; Realizar 
controles e registros de atividades da área e outros que se 
fizerem necessários para realização de relatórios e 
controle estatístico; Controlar materiais, equipamentos e 

R$ 937,00 
30 horas 
semanais 



 

medicamentos sob sua responsabilidade; Manter 
equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando 
pela sua conservação; Articular com a rede de saúde 
municipal e/ou estadual consultas e exames; 

 

Leia-se:  
 

FUNÇÃO REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 
VENCIMENTO 

BASE 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

Agente de 
Artes Práticas 
- Cozinheiro 

- Comprovante de 
conclusão de 
ensino 
fundamental, com 
histórico escolar; 
- Carteira de 
Manipulação de 
Alimentos; 
- Carteira de 
Saúde 

Zelar pelos equipamentos e utensílios da cozinha; 
confeccionar todas as refeições estabelecidas no cardápio; 
solicitar ao setor de almoxarifado todo o material 
necessário para a elaboração das refeições; dividir, de 
forma ordenada e nos horários estabelecidos, as refeições, 
com a ajuda de auxiliares; solicitar, receber e controlar 
todo e qualquer material recebido para a execução dos 
seus serviços; manter, executar serviço de copa e cozinha; 
executar outras tarefas pertinentes à função; executar 
tarefas afins, quando solicitadas pela chefia. 

R$ 937,00 
30 horas 
semanais 

Agente de 
Portaria 

- Comprovante de 
conclusão de 
ensino 
fundamental, com 
histórico escolar 

- Etiqueta profissional, apresentação pessoal, 
comunicação em geral, relações humanas no trabalho, 
recepção e transmissão de mensagens; 
- Proceder revistas de servidores e visitantes das 
unidades, nos termos dos procedimentos internos 
vigentes. 
- Efetuar os registros nos livros de ocorrência da unidade; 
- Realizar atividades correspondentes à função designadas 
pelo gestor 

R$ 937,00 
30 horas 
semanais 

Agente de 
Portaria 

- Comprovante de 
conclusão de 
ensino 
fundamental, com 
histórico escolar 

- Etiqueta profissional, apresentação pessoal, 
comunicação em geral, relações humanas no trabalho, 
recepção e transmissão de mensagens; 
- Proceder revistas de servidores e visitantes das 
unidades, nos termos dos procedimentos internos 
vigentes. 
- Efetuar os registros nos livros de ocorrência da unidade; 
- Realizar atividades correspondentes à função designadas 
pelo gestor 

R$ 937,00 
30 horas 
semanais 

Monitor 

- Comprovante de 
conclusão de 
ensino médio, 
com histórico 
escolar; 

Receber e repassar plantão; ter conhecimento dos 
plantões anteriores; revisar os alojamentos; acompanhar 
adolescentes nas atividades / atendimentos internos ou 
externos tais como refeições e tarefas de higiene e limpeza 
nos casos necessários, nas atividades de recreação, lazer, 
escolarização, atendimento médico-odontológico, nas 
audiências em Juizados, e nas visitas dos familiares; fazer 
levantamento de necessidades de material de higiene e 
uso pessoal, de acordo com as normas de controle da 
unidade; proceder as intervenções de caráter reflexivo e 
educativo com os adolescentes; elaborar frequência diária 
dos custodiados; desenvolver atividades recreativas e 
culturais; colaborar na distribuição das refeições; zelar pelo 
cumprimento das normas administrativas; observar as 
alterações de postura e desenvolvimento dos custodiados, 
atuar em equipe multiprofissional; participar de reuniões de 
avaliação e de planejamento. 

R$ 937,00 
30 horas 
semanais 

Motorista 

- Comprovante de 
conclusão de 
ensino médio, 
com histórico 
escolar; 
- Carteira 
Nacional de 
Habilitação, 
categoria D ou E. 

Atender com educação e urbanidade adolescentes e 
servidores conduzidos; conduzir o veículo com atenção; 
não conduzir o veículo além da capacidade de lotação; 
conduzir automóveis e outros veículos destinados ao 
transporte de pessoas e/ou materiais, dentro do limite 
legal, considerando também a segurança de pessoas ou 
cargas que conduzir; verificar se o veículo encontra-se em 
condições de trafegabilidade; verificar diariamente o nível 
de óleo do motor, freios e pneus; zelar pela manutenção, 
conservação e limpeza interna e externa do veículo; 
informar ao setor competente o período para a realização 
da revisão necessária; comunicar periodicamente as 
necessidades de lavagem geral, lubrificação e troca de 

R$ 937,00 
30 horas 
semanais 



 

óleo; cumprir rigorosamente o roteiro preestabelecido, na 
condução de pessoas, entrega de alimentação e/ou outros 
materiais; acionar imediatamente a divisão de serviços 
gerais em situações de acidente de trânsito; comunicar 
imediatamente ao setor administrativo ou à chefia imediata 
qualquer anormalidade e defeito que o veículo apresentar; 
manter sigilo e discrição em relação ao trabalho 
executado; preencher, em caráter obrigatório, o mapa de 
tráfego; providenciar abastecimento diário do veículo; 
receber e repassar o veículo com todos os equipamentos 
de segurança em condições de funcionamento; utilizar o 
veículo da Instituição exclusivamente para serviços de 
interesse da Fundação, sendo vedado seu uso para fins 
particulares e transportes de pessoas estranhas, salvo em 
caso de prévia autorização da chefia imediata; realizar 
outras tarefas correlatas que se coordenem com a função 
que exerce. 

Auxiliar de 
Enfermagem 

- Comprovante de 
conclusão de 
ensino médio, 
com histórico 
escolar; 
- Carteira do 
Conselho 
Regional de 
Enfermagem 

Prestar assistência de enfermagem individualizada, segura 
e humanizada aos adolescentes que cumprem medida 
socioeducativa; Preparar os adolescentes para consultas e 
exames, orientando-os sobre as condições de realização 
dos mesmos; Orientar e auxiliar os adolescentes, 
prestando informações relativas à higiene, alimentação, 
utilização de medicamentos e cuidados específicos em 
saúde; Verificação de sinais vitais e condições gerais dos 
clientes; Preparar e administrar medicações de acordo 
com a prescrição médica; Cumprir prescrições de 
assistência médica e de enfermagem; Auxiliar nos 
atendimentos de urgência e emergência; Realizar 
controles e registros de atividades da área e outros que se 
fizerem necessários para realização de relatórios e 
controle estatístico; Controlar materiais, equipamentos e 
medicamentos sob sua responsabilidade; Manter 
equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando 
pela sua conservação; Articular com a rede de saúde 
municipal e/ou estadual consultas e exames; 

R$ 937,00 
30 horas 
semanais 

 

 
 

Belém (Pará), 27 de outubro de 2017. 
 
 

Comissão Organizadora 
PSS Nº 012/2017 - Fasepa 


