Estado
vai
lançar
concursos em 2016
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Será aberto concursos públicos para o provimento de vagas em
várias repartições da administração direta e indireta do
governo estadual. Ao todo, serão 19 certames até o final de
2016, sendo oito no primeiro semestre e onze no segundo. Os
concursos foram reprogramados para o ano que vem, pois o
Estado já atingiu o limite prudencial de gastos estabelecido
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2015.
De acordo com a secretária de Estado de Administração, Alice
Viana, a realização dos concursos também cumpre os Termos de
Ajustes de Conduta (TAC) firmados com o Ministério Público do
Estado e Ministério Público do Trabalho, que preveem a
substituição dos servidores temporários por efetivos. “Estamos
dando continuidade à política de renovação da força de
trabalho e profissionalização dos órgãos do Estado, que desde
2011 já efetivou aproximadamente 14 mil concursados”, afirma
Alice Viana.
A previsão é que até julho do próximo ano, seja divulgado o

edital para seleção de candidatos a funcionários do Centro de
Perícias Científicas Renato Chaves (CPC), Departamento de
Trânsito do Estado (Detran), Fundação Centro de Hemoterapia e
Hematologia (Hemopa), Instituto de Gestão Previdenciária
(Igeprev), Polícia Civil e Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Em novembro devem ser
publicados os editais para seleção de candidatos à Agência
Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos do
Estado do Pará (Arcon), Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), Fundação de
Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), Fundação Carlos
Gomes (FCG), Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
(FHCGV), Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Hospital Ofir
Loyola (HOL), Secretaria de Estado de Educação (Seduc),
Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego
e Renda (Seaster) e Secretaria de Estado de Comunicação
(Secom). As vagas para esses órgãos serão dimensionadas de
acordo com estudos da Secretaria de Estado de Administração
(Sead). Nessa leva está incluído também o concurso para
procurador autárquico.
Os salários para cargos de nível médio variam entre R$ 815,00
e R$ 1.200,00; e os de nível superior ficam entre R$ 2.727,00
e R$ 3.247,00. Para os policiais civis aprovados para as
funções de investigador, escrivão e papiloscopista, o salário
inicial é de R$ 4.896,00, enquanto para delegado, os
vencimentos ficam na faixa de R$ 11.500,00. Na Polícia
Militar, os salários iniciais dos soldados acrescidos dos
benefícios somam R$ 2.836,00; para oficiais combatentes, o
salário começa com R$ 3.980,00 e para os oficiais
complementares, com R$ 5.859,00.
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