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O Prefeito Municipal de Marabá - PA, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação no Edital nº 01/2022-PMM do Concurso Público, 
para o provimento de vagas para o cargo de Cuidador de PcD (Zona Urbana e Zona Rural), nível médio, do quadro efetivo de pessoal da 
Administração Pública, mediante as alterações estabelecidas neste Edital. 
 

Onde se lê 
 
7.25. Terá suas provas anuladas, e será automaticamente eliminado do Concurso Público, o candidato que: 
a) durante a realização das provas, for surpreendido portando relógio, aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica etc.; 
b) no ambiente de provas estiver portando armas; 
c) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
d) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamentos similares, dicionários, notas ou impressos; 
e) for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito; 
f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os demais 
candidatos; 
g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 

h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, levando o cartão resposta, bem como portando o caderno de provas antes do horário permitido para 
levá-lo; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou no cartão resposta; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros no concurso público; 
m)  não permitir a coleta de sua assinatura e/ou de sua impressão digital, quando solicitado pela coordenação local do concurso público; 
n) recusar-se à submissão ao detector de metais; 
o) portar na ocasião da prova: aparelho celular, aparelhos eletrônicos ou relógio de qualquer espécie, que venham emitir ruídos, durante a sua 
realização, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, conforme orientações deste Edital; 
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p) recusar-se a usar máscara no local de prova ou à medição de temperatura; 
q) Insistir em dirigir-se à sala de prova com temperatura igual ou superior a 37.5ºC. 
 

Leia-se 
 

7.25. Terá suas provas anuladas, e será automaticamente eliminado do Concurso Público, o candidato que: 
a) durante a realização das provas, for surpreendido portando relógio, aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica etc.; 
b) no ambiente de provas estiver portando armas; 
c) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
d) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamentos similares, dicionários, notas ou impressos; 
e) for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo 
ilícito; 
f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os 
demais candidatos; 
g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 
h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, levando o cartão resposta, bem como portando o caderno de provas antes do horário permitido 
para levá-lo; 
j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou no cartão resposta; 
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
l) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros no concurso público; 
m)  não permitir a coleta de sua assinatura e/ou de sua impressão digital, quando solicitado pela coordenação local do concurso público; 
n) recusar-se à submissão ao detector de metais; 
o) portar na ocasião da prova: aparelho celular, aparelhos eletrônicos ou relógio de qualquer espécie, que venham emitir ruídos, durante a 
sua realização, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, conforme orientações deste Edital; 
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Onde se lê 

 
ANEXO I – ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA, SÍNTESE DAS ATIVIDADES, VAGAS E VAGAS PARA PcD, JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, 
VENCIMENTOS BÁSICOS E LOCALIZAÇÕES DESTINO DOS CARGOS 

 

REQUISITOS SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
VAGAS 
TOTAIS 

VAGAS 
PcD 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

VENCIMENT
O BASE 

Ensino médio 
completo e curso 
de qualificação na 
área, devidamente 
reconhecido pelo 
MEC 

1. colaborar nas atividades de vida diária dos alunos com deficiência: locomoção, higiene, 
alimentação e comunicação; 
2. realizar o acompanhamento dos alunos com deficiência nos dias letivos e horários 
estabelecidos pela unidade escolar; 
3. atuar junto ao aluno com deficiência em todas as dependências da escola que se fizerem 
necessárias; 
4. quando necessário, acompanhar o aluno nas atividades extraclasse, de modo a resguardar a 
integridade física, saúde e bem-estar do aluno com deficiência garantindo assim, o direito a 
educação daqueles que não realizam essas atividades com autonomia e independência; 
5. sempre que possível, comunicar previamente as faltas/ausências à equipe gestora do aluno 
com deficiência acompanhado pelo cuidador; 
6. colaborar junto ao processo de interação do aluno com deficiência na escola; 
7. zelar pela integridade física, saúde e bem-estar do aluno com deficiência; 
8. participar das atividades pedagógicas propostas pelo professor e dos momentos de rotina 
escolar: entrada e salda, recreios, intervalos, educação física, passeios extraclasse, e quando 
se fizer necessário, acompanhar o aluno ao banheiro; 
9. respeitar o desenvolvimento, limitações, ritmo e especificidades do aluno com deficiência;  
10. levar ao conhecimento da equipe pedag6gica qualquer informação que possa interferir no 
aprendizado, bem-estar, saúde, convivência e permanência do aluno com deficiência no 
espaço da escola; 

150 8 

40 
(quarenta) 

horas 
semanais 

 
R$ 1.212,00 
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11. participar das formações, reuniões, seminários, grupos de estudos e outros eventos 
correlates, propostos pela unidade escolar e/ou Departamento de Educação Especial/SEMED; 
12. em caso de acidente, moléstia ou evento que indique a necessidade de atendimento 
médico, providenciar o imediato chamamento de socorro especializado, adotando as retinas 
gerais de primeiros socorros recomendadas pelas autoridades de saúde, comunicando o fato à 
gestão da unidade escolar; 
13. seguir as orientações destinadas ao profissional cuidador, contidas no piano de 
atendimento individualizado do(s) aluno(s), quando houver; 
14. estimular a autonomia dos alunos com deficiência no desenvolvimento das atividades; 
15. atuar de forma articulada com os professores do ensino comum, sala de recurso 
multifuncional, equipe gestora, entre outros profissionais do contexto escolar; 
16. quando necessário, acessar a pasta documental do(s) aluno(s) com o objetivo de buscar 
maiores informações sabre a deficiência do(s) mesmo(s), através de laudos, relatórios, piano 
de atendimento individualizado, entre outros; 
17. não poderá o profissional cuidador, executar os serviços exclusivos de outras profissões da 
área de saúde legalmente regulamentadas, particularmente às da área da enfermagem e da 
medicina. 
18. é vedada a administração de medicação que não seja por via oral, nem orientada por 
prescrição do profissional da área de saúde, assim como procedimento de complexidade 
técnica. 
19. manter sigilo sobre as informações a que tem acesso em função de sua atividade. 
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Leia-se 

 
ANEXO I 

CARGO CUIDADOR de PcD (ZONA URBANA E ZONA RURAL) 
 ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA, SÍNTESE DAS ATIVIDADES, VAGAS E VAGAS PARA PcD, JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, 
VENCIMENTOS BÁSICOS. 

 

REQUISITOS SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
VAGAS 
TOTAIS 

VAGAS 
PcD 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 

VENCIMENT
O BASE 

Ensino médio 
completo e curso 
de qualificação na 
área com carga 
horária mínima de 
40h. 
 
 
 

1. colaborar nas atividades de vida diária dos alunos com deficiência: locomoção, higiene, 
alimentação e comunicação; 
2. realizar o acompanhamento dos alunos com deficiência nos dias letivos e horários 
estabelecidos pela unidade escolar; 
3. atuar junto ao aluno com deficiência em todas as dependências da escola que se fizerem 
necessárias; 
4. quando necessário, acompanhar o aluno nas atividades extraclasse, de modo a resguardar a 
integridade física, saúde e bem-estar do aluno com deficiência garantindo assim, o direito a 
educação daqueles que não realizam essas atividades com autonomia e independência; 
5. sempre que possível, comunicar previamente as faltas/ausências à equipe gestora do aluno 
com deficiência acompanhado pelo cuidador; 
6. colaborar junto ao processo de interação do aluno com deficiência na escola; 
7. zelar pela integridade física, saúde e bem-estar do aluno com deficiência; 
8. participar das atividades pedagógicas propostas pelo professor e dos momentos de rotina 
escolar: entrada e salda, recreios, intervalos, educação física, passeios extraclasse, e quando 
se fizer necessário, acompanhar o aluno ao banheiro; 
9. respeitar o desenvolvimento, limitações, ritmo e especificidades do aluno com deficiência;  
10. levar ao conhecimento da equipe pedagógica qualquer informação que possa interferir no 

50 3 

40 
(quarenta) 

horas 
semanais 

 
R$ 1.212,00 
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aprendizado, bem-estar, saúde, convivência e permanência do aluno com deficiência no 
espaço da escola; 
11. participar das formações, reuniões, seminários, grupos de estudos e outros eventos 
correlates, propostos pela unidade escolar e/ou Departamento de Educação Especial/SEMED; 
12. em caso de acidente, moléstia ou evento que indique a necessidade de atendimento 
médico, providenciar o imediato chamamento de socorro especializado, adotando as retinas 
gerais de primeiros socorros recomendadas pelas autoridades de saúde, comunicando o fato à 
gestão da unidade escolar; 
13. seguir as orientações destinadas ao profissional cuidador, contidas no piano de 
atendimento individualizado do(s) aluno(s), quando houver; 
14. estimular a autonomia dos alunos com deficiência no desenvolvimento das atividades; 
15. atuar de forma articulada com os professores do ensino comum, sala de recurso 
multifuncional, equipe gestora, entre outros profissionais do contexto escolar; 
16. quando necessário, acessar a pasta documental do(s) aluno(s) com o objetivo de buscar 
maiores informações sabre a deficiência do(s) mesmo(s), através de laudos, relatórios, piano 
de atendimento individualizado, entre outros; 
17. não poderá o profissional cuidador, executar os serviços exclusivos de outras profissões da 
área de saúde legalmente regulamentadas, particularmente às da área da enfermagem e da 
medicina. 
18. é vedada a administração de medicação que não seja por via oral, nem orientada por 
prescrição do profissional da área de saúde, assim como procedimento de complexidade 
técnica. 
19. manter sigilo sobre as informações a que tem acesso em função de sua atividade. 
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Onde se lê 
 

ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PMM 
 

ETAPA PERÍODO / DATA 

Publicação do extrato de contrato pela PMM 07/04/2022 

Publicação do aviso de edital do concurso pela PMM no Diário dos 
Municípios 

19/05/2022 

Publicação na íntegra do Edital nº 001/2022/PMM no site da FADESP 19/05/2022 
Solicitação de Inscrição no Concurso e solicitações de: Atendimento 
Especial durante a prova objetiva, concorrer a Vagas Reservadas a 
PcD´s, inclusão de Nome Social no cadastro dos candidatos e lactante 

Das 16h de 20/05/2022 até 
09/06/2022 às 23h59 

Solicitação de inscrição de candidato PcD solicitante de isenção do 
valor da taxa de inscrição (inscrição de forma online) 

20 a 27/05/2022 

Publicação do deferimento/indeferimento dos requerimentos online de 
isenção do valor da taxa de inscrição de PcD 

31/05/2022 

Interposição de recursos quanto ao deferimento/indeferimento da 
isenção da taxa de inscrição de PcD 

01 e 02/06/2022 

Publicação do resultado dos recursos quanto ao 
deferimento/indeferimento da isenção da taxa de inscrição de PcD 

07/06/2022 

Último dia para pagamento do boleto de inscrição 10/06/2022 

Publicação das inscrições deferidas para concorrer no concurso 14/06/2022 

Publicação do deferimento/indeferimento de candidatos concorrerem 
na condição de PcD 

14/06/2022 

Publicação do deferimento/indeferimento da solicitação de atendimento 
de condição especial para realização da prova 

14/06/2022 
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Interposição de recursos sobre as inscrições deferidas, candidatos que  
concorrerem na condição de PcD e solicitação de atendimento de 
condição especial para realização da prova 

15 e 16//06/2022 

Resultado de recursos sobre as inscrições deferidas, candidatos que  
concorrerem na condição de PcD e solicitação de atendimento de 
condição especial para realização da prova 

21/06/2022 

Publicação da demanda/concorrência (cargos/vagas)  21/06/2022 

Impressão dos cartões de Inscrição (com lotação nos locais de prova) 
via Internet 

21 a 26/06/2022 

Aplicação da prova objetiva 26/06/2022 - 8h às 12h 

Publicação do gabarito da prova objetiva 27/06/2022 

Interposição de recursos quanto às questões e/ou gabaritos da prova 
objetiva 

28 e 29/06/2022 

Publicação de deferimento e/ou indeferimento de recursos quanto às 
questões e/ou gabaritos da prova objetiva 07/07/2022 

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva 13/07/2022 
Interposição de recursos quanto ao Resultado Preliminar da Prova 
Objetiva 

14 e 15/07/2022 

Publicação do deferimento/indeferimento de recursos quanto ao 
Resultado Preliminar da Prova Objetiva e publicação do Resultado 
Definitivo da Prova Objetiva – Homologação do resultado final do 
concurso 

22/07/2022 
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Leia-se 

 
ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PMM 

 
ETAPA PERÍODO / DATA 

Publicação do extrato de contrato pela PMM 07/04/2022 

Publicação do aviso de edital do concurso pela PMM no Diário dos 
Municípios 

19/05/2022 

Publicação na íntegra do Edital nº 001/2022/PMM no site da FADESP 19/05/2022 
Solicitação de Inscrição no Concurso e solicitações de: Atendimento 
Especial durante a prova objetiva, concorrer a Vagas Reservadas a 
PcD´s, inclusão de Nome Social no cadastro dos candidatos e lactante 

20/05/2022 a 14/06/2022 

Solicitação de inscrição de candidato PcD solicitante de isenção do 
valor da taxa de inscrição (inscrição de forma online) 

20 a 27/05/2022 

Publicação do deferimento/indeferimento dos requerimentos online de 
isenção do valor da taxa de inscrição de PcD 

31/05/2022 

Interposição de recursos quanto ao deferimento/indeferimento da 
isenção da taxa de inscrição de PcD 

01 e 02/06/2022 

Publicação do resultado dos recursos quanto ao 
deferimento/indeferimento da isenção da taxa de inscrição de PcD 

07/06/2022 

Último dia para pagamento do boleto de inscrição 15/06/2022 

Publicação das inscrições deferidas para concorrer no concurso 17/06/2022 

Publicação do deferimento/indeferimento de candidatos concorrerem 
na condição de PcD 

17/06/2022 

Publicação do deferimento/indeferimento da solicitação de atendimento 
de condição especial para realização da prova 

17/06/2022 

Interposição de recursos sobre as inscrições deferidas, candidatos que  18 e 19/06/2022 
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concorrerem na condição de PcD e solicitação de atendimento de 
condição especial para realização da prova 

Resultado de recursos sobre as inscrições deferidas, candidatos que  
concorrerem na condição de PcD e solicitação de atendimento de 
condição especial para realização da prova 

21/06/2022 

Publicação da demanda/concorrência (cargos/vagas)  21/06/2022 

Impressão dos cartões de Inscrição (com lotação nos locais de prova) 
via Internet 

21 a 26/06/2022 

Aplicação da prova objetiva 26/06/2022 - 8h às 12h 

Publicação do gabarito da prova objetiva 27/06/2022 

Interposição de recursos quanto às questões e/ou gabaritos da prova 
objetiva 

28 e 29/06/2022 

Publicação de deferimento e/ou indeferimento de recursos quanto às 
questões e/ou gabaritos da prova objetiva 07/07/2022 

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva 13/07/2022 
Interposição de recursos quanto ao Resultado Preliminar da Prova 
Objetiva 

14 e 15/07/2022 

Publicação do deferimento/indeferimento de recursos quanto ao 
Resultado Preliminar da Prova Objetiva e publicação do Resultado 
Definitivo da Prova Objetiva – Homologação do resultado final do 
concurso 

22/07/2022 

 
 
 

Marabá - PA, 08 de Junho de 2022 
 

Sebastião Miranda Filho 
Prefeito Municipal de Marabá  

 


