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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM 

 DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM 

ESTADO DO PARÁ  

AA NN EE XX OO   II   --   DD OO SS   RR EE QQ UU II SS II TT OO SS   EE   AA TT RR II BB UU II ÇÇ ÕÕ EE SS   DD OO SS   EE MM PP RR EE GG OO SS   

EE DD II TT AA LL   DD EE   CC OO NN CC UU RR SS OO   PP AA RR AA   EE MM PP RR EE GG OO   PP ÚÚ BB LL II CC OO   NN ºº 00 00 33 // 22 00 11 77   --   CC OO DD EE MM  

 

NÍVEL MÉDIO 

EMPREGO 201: AUXILIAR DE SUPORTE – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Nível Médio ou Segundo Grau, fornecido por instituição 
de ensino reconhecida pelo MEC. 

Atribuições: Organizar, consultar, pesquisar e analisar documentos; atualizar dados cadastrais; redigir e digitar documentos; 
operar máquinas copiadoras; atender clientes internos e externos; secretariar reuniões; efetuar cálculos; cadastrar imóveis; 
elaborar e atualizar plantas cadastrais; organizar quadras/setor; transcrever informações referentes a imóveis; calcular valores 
de pagamento em processos administrativos; calcular área de terrenos e benfeitorias, além de outras atribuições previstas nas 
normas internas da CODEM. 

 

NÍVEL TÉCNICO 

EMPREGO 301: TÉCNICO DE SUPORTE – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso Técnico de Nível Médio ou Segundo Grau na área de 
Informática, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 

Atribuições: Executar serviços de programação de computadores, processamento de dados, dando suporte técnico às 
unidades administrativas e aos programas e projetos da CODEM; orientar aos usuários para utilização adequada dos 
softwares e hardwares da Companhia, além de outras atribuições previstas nas normas internas da CODEM. 

 

EMPREGO 302: TÉCNICO FUNDIÁRIO – TÉCNICO EM AGRIMENSURA 

Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso Técnico de Nível Médio ou Segundo Grau em Agrimensura, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Comprovante de registro e regularidade junto ao Conselho de Regional 
da Classe Profissional. 

Atribuições: Executar levantamentos planimétricos de terrenos baldios e edificados; desenhar e plotar em mapas os 

levantamentos executados; pesquisar em plantas cadastrais e quadras; analisar petições e documentos; inspecionar ou 
fiscalizar serviços; elaborar croquis em escala; executar atualizações cartográficas com base em levantamento plani-
altimétricos e/ou fotografias aéreas; plotar em mapas os elementos urbanísticos; executar levantamentos semi-cadastrais; 
executar desenhos topográfico e cartográfico; executar levantamentos geodésicos; executar projetos de implantação de 
loteamentos e demarcar áreas; elaborar laudos; elaborar memoriais descritivos; determinar coordenadas geodésicas através 
do GPS, além de outras atribuições previstas nas normas internas da CODEM. 

 

EMPREGO 303: TÉCNICO FUNDIÁRIO – TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Curso Técnico de Nível Médio ou Segundo Grau em Edificações, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Comprovante de registro e regularidade junto ao Conselho de Regional 
da Classe Profissional. 

Atribuições: Executar levantamentos arquitetônicos e planimétricos; locar edificações; auxiliar na elaboração e 
desenvolvimento de projetos; desenhar projetos arquitetônicos e urbanísticos; elaborar planilhas de custos e de especificações 
de materiais; efetuar levantamentos semi-cadastrais; elaborar laudos técnicos; elaborar laudo de avaliação de imóveis; 
cadastrar imóveis; elaborar croquis demonstrativos, além de outras atribuições previstas nas normas internas da CODEM. 

 

NÍVEL SUPERIOR 

EMPREGO 401: ANALISTA DE PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIMENTO - ECONOMISTA 

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Ciências Econômicas, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Comprovante de registro e regularidade junto ao Conselho de Regional da 
Classe Profissional. 

Atribuições: Elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de mercado e de viabilidade econômica das comunidades 
localizadas na PMB; análise de dados econômicos e estatísticos, custo operacional, políticas econômicas, orçamento, estudos 
de viabilidade técnico-econômica, diagnóstico de desempenho orçamentários; participar do planejamento estratégico e de 
curto prazo; elaborar programação econômico-financeira, propondo ações de desenvolvimento para as comunidades da PMB, 
além de outras atribuições previstas nas normas internas da CODEM. 

EMPREGO 402: ANALISTA FUNDIÁRIO - ADVOGADO 
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Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo MEC. Comprovante de inscrição e regularidade junto à Ordem dos Advogados do Brasil seção Pará 
(OAB-PA). 

Atribuições: Elaborar e aprimorar propostas de normas sobre questões fundiárias; Coordenar regularizações fundiárias, no 
âmbito judicial e administrativo; Analisar e elaborar pareceres em que envolvam regularização fundiária, legitimação de posse, 
ações discriminatória e reivindicatória e ocupações irregulares em projetos de assentamento de interesse da CODEM/PMB. 

 

EMPREGO 403: ANALISTA FUNDIÁRIO – ARQUITETO URBANISTA 

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Comprovante de registro e regularidade junto ao Conselho de Regional da 
Classe Profissional. 

Atribuições: Propor ações sobre as questões fundiárias da Região Metropolitana de Belém; Elaborar planos e projetos 
associados à arquitetura em todas as suas etapas; analisar dados informações sobre a questão fundiária de interesse da 
CODEM; fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica e ambientais, bem 
como propor ações voltadas às políticas de gestão fundiária da Companhia; desenvolver projetos; realizar avaliações e 
pareceres de interesse da CODEM; prestar assistência técnica em perícias judiciais, além de outras atribuições previstas nas 
normas internas da CODEM. 

 

EMPREGO 404: ANALISTA FUNDIÁRIO – ASSISTENTE SOCIAL 

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Serviço Social, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo MEC. Comprovante de registro e regularidade junto ao Conselho de Regional da Classe 
Profissional. 

Atribuições: Exercer atividades profissionais em serviços assistenciais e promocionais, executar estudos sócio-econômico de 
interesse social; executar levantamento cadastral da população; executar programas sociais e assistenciais; prestar 
atendimento ao público; proceder cooperação técnica, além de outras atribuições previstas nas normas internas da CODEM. 

 

EMPREGO 405: ANALISTA FUNDIÁRIO – ENGENHEIRO CARTOGRÁFICO 

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Cartográfica, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC ou, Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em 
área afim, acrescido de certificado de conclusão em Curso de pós-graduação na área de Engenharia Cartográfica, com carga 
horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo MEC. Comprovante de registro e regularidade junto ao Conselho de Regional da 
Classe Profissional. 

Atribuições: Realizar levantamentos topográficos, geodésicos e aerofotogramétricos, para a elaboração e estudo de cartas 
geográficas, mapas temáticos, orçamentos etc.; ter noções de geoprocessamento e reconhecimento de cartografia digital; 
orientar e definir as formas de levantamentos topográficos da CODEM, dentro das normas técnicas; realizar o monitoramento, 
fiscalização e emitir parecer sobre licenciamento urbano e ambiental, bem com coordenar e fiscalizar sua execução visando o 
desenvolvimento da política fundiária da CODEM, além de outras atribuições previstas nas normas internas da CODEM. 

 

EMPREGO 406: ANALISTA FUNDIÁRIO – ENGENHEIRO CIVIL 

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Civil, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo MEC. Comprovante de registro e regularidade junto ao Conselho de Regional da Classe 
Profissional. 

Atribuições: Executar trabalhos topográficos e geodésicos; desenvolver estudo, projeto, direção, fiscalização e 
acompanhamento das obras de infraestrutura urbana; elaboração de projetos, coordenar e fiscalizar dos serviços de obras; 
realizar vistorias, perícias em prédios e edificações da PMB, elaborar laudos e pareceres técnicos; analisar obras e instalações 
de equipamentos; atuar no planejamento urbano, além de outras atribuições previstas nas normas internas da CODEM. 

 

EMPREGO 407: ANALISTA TÉCNICO - ADMINISTRADOR 

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Administração, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo MEC. Comprovante de registro e regularidade junto ao Conselho de Regional da Classe 
Profissional. 

Atribuições: Planejar, organizar, controlar e assessorar a Companhia nas áreas de gestão de pessoas, patrimônio, materiais, 
informações, orçamentária, financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento 
organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional, além de outras atribuições 
previstas nas normas internas da CODEM. 

 
 

EMPREGO 408: ANALISTA TÉCNICO – ANALISTA DE SISTEMAS 
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Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em área de Tecnologia da Informação, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.  

Atribuições: Desenvolver e implantar sistemas informatizados, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando e 
codificando programas; administrar ambiente informatizado, prestar treinamento e suporte técnico aos usuários, além de 
outras atribuições previstas nas normas internas da CODEM. 

 

EMPREGO 409: ANALISTA TÉCNICO - BIBLIOTECONOMISTA 

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Biblioteconomia, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo MEC. Comprovante de registro e regularidade junto ao Conselho de Regional da Classe 
Profissional. 

Atribuições: Disponibilizar informação; desenvolver atividades profissionais na biblioteca, no centro de documentação, na 
mapoteca e correlatos, além de redes e sistemas de informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; 
disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso, geração e recuperação de informações para melhoria da qualidade 
das atividades da CODEM, além de outras atribuições previstas nas normas internas da CODEM. 

 

EMPREGO 410: ANALISTA TÉCNICO - CONTADOR 

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Ciências Contábeis, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Comprovante de registro e regularidade junto ao Conselho de Regional da 
Classe Profissional. 

Atribuições: Executar a contabilidade dos atos e fatos da gestão da CODEM; executar a escrituração através dos 
lançamentos dos atos e fatos contábeis; atender e acompanhar os serviços de auditoria; elaborar e manter atualizados 
relatórios contábeis; promover a prestação, acertos e conciliação de contas; participar da implantação e execução das normas 
e rotinas de controle interno; elaborar e acompanhar a execução do orçamento; elaborar demonstrações contábeis e a 
Prestação de Contas Anual do órgão; prestar informações gerenciais para a tomada de decisão da Administração Superior, 
além de outras atribuições previstas nas normas internas da CODEM. 

 

EMPREGO 411: ANALISTA TÉCNICO – ENGENHEIRO CIVIL 

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Civil, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo MEC. Comprovante de registro e regularidade junto ao Conselho de Regional da Classe 
Profissional. 

Atribuições: Desenvolver projetos de engenharia civil, planejar, orçar e executar obras, coordenar a operação e a 
manutenção das mesmas; executar, analisar e aprovar laudos técnicos; realizar vistorias, perícias, pesquisas, emitir pareceres 
e laudos técnicos; analisar obras e instalações de equipamentos; atuar no planejamento urbano; estudar viabilidade técnico-
econômica e elaborar orçamentos; controlar a qualidade dos suprimentos e dos serviços contratados e executados nos 
espaços físicos da Companhia, além de outras atribuições previstas nas normas internas da CODEM. 

 

EMPREGO 412: ANALISTA TÉCNICO - PSICÓLOGO 

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Curso de Graduação em Psicologia, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo MEC. Comprovante de registro e regularidade junto ao Conselho de Regional da Classe 
Profissional. 

Atribuições: Atuar no desenvolvimento de recursos humanos, seleção, acompanhamento, análise de desempenho e 
capacitação de funcionários; elaborar e monitorar projetos psicossociais voltados para saúde dos empregados da Companhia; 
desenvolver escuta qualificada aos funcionários em caso de urgência; realizar atividades de prevenção e tratamento de 
questões de saúde mental dos empregados da CODEM, além de outras atribuições previstas nas normas internas da CODEM. 

 


