LEI N€ 7.029, DE 30 DE JULHO DE 2007
(DI•RIO OFICIAL N€. 30976 de 01/08/2007)
Altera a denominaÄÅo e dispÇe sobre a
reestruturaÄÅo organo-funcional da Secretaria
Executiva de Estado de JustiÄa - SEJU, e dÉ outras
providÑncias.
A ASSEMBL‚IA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PAR• estatui e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPƒTULO I
DA DENOMINA„…O, NATUREZA E MISS…O
Art. 1€ A Secretaria de Estado de Justi†a - SEJU, criada pela Lei n€ 400, de 30
de agosto de 1951 e reorganizada pela Lei n€ 5.827, de 4 de mar†o de 1994,
passa a denominar-se Secretaria de Estado de Justi†a e Direitos Humanos SEJUDH, tendo por miss‡o institucional promover o exercˆcio da cidadania, a
defesa dos direitos humanos, o acesso ‰ justi†a e o combate as discrimina†Šes
sociais.
CAPƒTULO II
DAS FUN„‹ES B•SICAS
Art. 2€ A Secretaria de Estado de Justi†a e Direitos Humanos tem por
finalidade:
I - o estudo, o planejamento, a execu†‡o, o controle e a avalia†‡o dos
assuntos relativos ‰ Cidadania, ‰ Justi†a e aos Direitos Humanos;
II - formular, coordenar e executar as polˆticas pŒblicas de promo†‡o, prote†‡o
e defesa da condi†‡o de grupos sociais que possam sofrer discrimina†‡o,
especialmente em rela†‡o ‰ mulher, os negros, as comunidades tradicionais,
os deficientes fˆsicos, os povos indˆgenas, defendendo ainda a livre orienta†‡o
sexual;
III - formular, coordenar e executar a Polˆtica Estadual de Prote†‡o e Defesa
dos Direitos do Consumidor;
IV - formular, coordenar e executar polˆticas pŒblicas voltadas ‰ juventude
conforme diretrizes emanadas do Conselho Estadual de Juventude.
CAPƒTULO III
DA ESTRUTURA ORG•NICA
Art. 3€ Para desempenhar sua miss‡o institucional, a Secretaria de Estado de
Justi†a e Direitos Humanos, contarŽ com as seguintes unidades administrativas
e respectivos nˆveis hierŽrquicos:
I - NƒVEL DE DIRE„…O SUPERIOR E ATUA„…O COLEGIADA:
a) SecretŽrio de Estado de Justi†a e Direitos Humanos;
b) SecretŽrio-Adjunto de Estado de Justi†a e Direitos Humanos;
c) Conselho Estadual de Entorpecentes;
d) Conselho PenitenciŽrio;
e) Conselho Estadual de Polˆtica Criminal e PenitenciŽria;

f) Conselho Estadual de Direitos Difusos;
g) Conselho Deliberativo do PROVITA;
h) Conselho Estadual de Justi†a e Direitos Humanos.
II - NƒVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR:
a) Gabinete do SecretŽrio de Estado;
b) NŒcleo de Planejamento;
c) Ouvidoria de Justi†a e Direitos Humanos;
d) NŒcleo de Comunica†‡o Social;
e) NŒcleo de Controle Interno.
III - NƒVEL DE ATUA„…O SUPERIOR:
a) Diretoria de Direitos Humanos;
b) Diretoria de Prote†‡o e Defesa do Consumidor;
c) Diretoria de Assuntos Jurˆdicos;
d) Diretoria de Administra†‡o e Finan†as.
IV - NƒVEL DE ATUA„…O PROGRAM•TICA:
a) Coordena†‡o de Prote†‡o a Livre Orienta†‡o Sexual;
b) Coordena†‡o de Promo†‡o dos Direitos das Pessoas com Defici•ncia e
Sofrimento Psˆquico;
c) Coordena†‡o de Promo†‡o dos Direitos da Juventude;
d) Coordena†‡o de Promo†‡o dos Direitos da Mulher;
e) Coordena†‡o de Pesquisa, Educa†‡o e Forma†‡o em Direitos Humanos;
f) Coordena†‡o de Promo†‡o da Igualdade Racial;
g) Coordena†‡o de Prote†‡o dos Direitos dos Povos Indˆgenas e das
Popula†Šes Tradicionais;
h) Coordena†‡o de Prote†‡o dos Direitos dos Trabalhadores Rurais e de
Combate ao Trabalho Escravo e TrŽfico de Pessoas;
i) Coordena†‡o de Promo†‡o da Cidadania;
j) Coordena†‡o de Preven†‡o, Tratamento e Redu†‡o de Danos do Consumo de
Drogas - CENPREN;
k) Coordena†‡o de Orienta†‡o ao Consumidor;
l) Coordena†‡o de Fiscaliza†‡o;
m) Coordena†‡o de Processo Administrativo;
n) Coordena†‡o de Monitoramento de Direitos Violados;
o) Coordena†‡o Jurˆdica;
p) Coordena†‡o de Administra†‡o e Finan†as.
V - NƒVEL DE ATUA„…O OPERACIONAL:
a) Divis‡o de Redu†‡o de Danos;
b) Divis‡o de Assist•ncia Psicossocial;
c) Divis‡o de Controle Geral dos Documentos;
d) Divis‡o de Atendimento;
e) Divis‡o de AnŽlise e Reclama†Šes;
f) Divis‡o de Concilia†‡o;
g) Divis‡o de Educa†‡o e Projetos;
h) Divis‡o de Fiscaliza†‡o de Servi†os e Produtos;
i) Divis‡o de Instru†‡o e Saneamento Processual;
j) Divis‡o de Contratos e Conv•nios;
k) Divis‡o de Recursos Administrativos;
l) Divis‡o de Patrim•nio e Servi†os Gerais;

m) Divis‡o de Gest‡o de Pessoas;
n) Divis‡o de Tecnologia da Informa†‡o.
VI - NƒVEL DE ATUA„…O REGIONAL:
a) NŒcleo Regional de Justi†a, Direitos Humanos e Cidadania de Santar‘m;
b) NŒcleo Regional de Justi†a, Direitos Humanos e Cidadania de MarabŽ;
c) NŒcleo Regional de Justi†a, Direitos Humanos e Cidadania de Altamira;
d) NŒcleo Regional de Justi†a, Direitos Humanos e Cidadania de Xinguara;
e) NŒcleo Regional de Justi†a, Direitos Humanos e Cidadania de Paragominas;
f) NŒcleo Regional de Justi†a, Direitos Humanos e Cidadania de Breves;
ParŽgrafo Œnico. O funcionamento, a representa†‡o grŽfica da composi†‡o
organizacional, o detalhamento das atribui†Šes das unidades ser‡o
estabelecidos em Regimento Interno, a ser aprovado por decreto pelo Chefe do
Poder Executivo.
CAPƒTULO IV
DAS COMPET’NCIAS DAS UNIDADES B•SICAS
Se†‡o I
Do SecretŽrio de Estado de Justi†a e Direitos Humanos, do SecretŽrio Adjunto
e do Gabinete do SecretŽrio
Art. 4€ Ao SecretŽrio de Estado de Justi†a e Direitos Humanos compete exercer
as atribui†Šes previstas na Constitui†‡o do Estado aos SecretŽrios de Estado,
bem como outras atribui†Šes determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.
ParŽgrafo Œnico. Ao SecretŽrio Adjunto compete auxiliar o SecretŽrio de Estado
em todas as atribui†Šes que lhe forem delegadas, bem como substituir o titular
em suas aus•ncias e impedimentos.
Art. 5€ O Gabinete do SecretŽrio tem por finalidade assistir ao titular da Pasta
em suas tarefas t‘cnicas e administrativas, exercendo a compet•ncia relativa ‰
sua representa†‡o institucional, ao preparo e encaminhamento do expediente,
‰ coordena†‡o do fluxo de informa†Šes e ‰s rela†Šes pŒblicas da Secretaria e
outras atividades correlatas.
Se†‡o II
Da Diretoria de Cidadania e Direitos Humanos
Art. 6€ A Diretoria de Cidadania e Direitos Humanos tem por compet•ncia
bŽsica o estudo, o planejamento, a execu†‡o, o controle e a avalia†‡o dos
assuntos relativos ‰s a†Šes de Direitos Humanos e Cidadania, sob
responsabilidade da SEJUDH, atendidas as diretrizes da Polˆtica Nacional de
Direitos Humanos.
Se†‡o III
Da Diretoria de Prote†‡o e Defesa do Consumidor
Art. 7€ A Diretoria de Prote†‡o e Defesa do Consumidor tem por compet•ncia
bŽsica o estudo, o planejamento, a execu†‡o, o controle e a avalia†‡o dos
assuntos relativos a Polˆtica Estadual de Prote†‡o e Defesa do Consumidor, sob

responsabilidade da SEJUDH, atendidas as diretrizes da Polˆtica Nacional das
Rela†Šes de Consumo.
Se†‡o IV
Da Diretoria de Assuntos Jurˆdicos
Art. 8€ A Diretoria de Assuntos Jurˆdicos tem por compet•ncia bŽsica o estudo,
o planejamento, a execu†‡o, o controle e a avalia†‡o dos assuntos relativos ‰s
atividades jurˆdicas , sob responsabilidade da SEJUDH, assim como o
monitoramento ‰s viola†Šes aos direitos humanos.
Se†‡o V
Da Diretoria de Administra†‡o e Finan†as
Art. 9€ A Diretoria de Administra†‡o e Finan†as tem por compet•ncia bŽsica o
estudo, o planejamento, a execu†‡o, o controle e a avalia†‡o dos assuntos
relativos ‰ administra†‡o de recursos humanos, materiais, or†amentŽrios e
financeiros, sob responsabilidade da SEJUDH, observando as diretrizes gerais e
orienta†Šes do Governo do Estado.
Se†‡o VI
Da Ouvidoria de Justi†a e Direitos Humanos
Art. 10. Compete a Ouvidoria:
I - receber e apurar denŒncias, reclama†Šes e representa†Šes sobre atos
considerados ilegais e arbitrŽrios praticados contra o exercˆcio da cidadania e
dos direitos humanos;
II – promover estudos, propostas e gestŠes, em colabora†‡o com os demais
”rg‡os da Administra†‡o Estadual, objetivando aprimorar polˆticas de
promo†‡o da cidadania e dos direitos humanos;
CAPƒTULO VI
DO QUADRO DE PESSOAL
Art. 11. O quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justi†a e Direitos
Humanos ‘ constituˆdo de cargos de provimento efetivo, de provimento em
comiss‡o e de fun†Šes gratificadas, com rela†‡o jurˆdica de trabalho
estabelecida pela Lei n€ 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
Art. 12. Ficam criados os cargos de provimento efetivo, de provimento em
comiss‡o e as fun†Šes gratificadas da Secretaria de Estado de Justi†a e
Direitos Humanos, em conformidade com os Anexos I e III desta Lei, em
substitui†‡o aos hoje existentes no quadro da Secretaria Executiva de Estado
de Justi†a.
• 1€ O vencimento dos cargos da Žrea de saŒde da SEJUDH ‘ igual ao
vencimento base atribuˆdo aos profissionais da Žrea de saŒde da Secretaria de
Estado de SaŒde PŒblica - SESPA.

• 2€ O ingresso no quadro de cargos de provimento efetivo da Secretaria de
Estado de Justi†a e Direitos Humanos far-se-Ž no padr‡o inicial, mediante
concurso pŒblico de provas ou de provas e tˆtulos, nos termos da Constitui†‡o
Estadual.
• 3€ As atribui†Šes e os requisitos para provimento dos cargos de provimento
efetivo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justi†a e Direitos
Humanos est‡o contidos no Anexo II desta Lei.
Art. 13. Ao cargo efetivo de Consultor Jurˆdico, aplica-se o disposto na Lei n€
6.873, de 28 de junho de 2006, que dispŠe sobre a reestrutura†‡o da carreira
de Consultor Jurˆdico do Estado no –mbito da administra†‡o direta.
Art. 14. Ficam extintos todos os cargos de provimento em comiss‡o e fun†Šes
gratificadas existentes na Secretaria Executiva de Justi†a - SEJU.
Art. 15. O provimento dos cargos efetivos e em comiss‡o fica condicionado ‰
observ–ncia dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e ‰
capacidade or†amentŽria e financeira do Estado.
CAPƒTULO VI
DAS DISPOSI„‹ES FINAIS
Art. 16. Fica criado o Conselho Estadual de Justi†a e Direitos Humanos, ”rg‡o
de delibera†‡o colegiada e composi†‡o paritŽria, vinculado ‰ Secretaria de
Estado de Justi†a e Direitos Humanos, presidido pelo titular desta, a quem
compete:
I - apreciar o planejamento, acompanhar a execu†‡o e avaliar as polˆticas
pŒblicas implementadas pela Secretaria Estadual de Justi†a e Direitos
Humanos;
II - propor medidas destinadas a promo†‡o, prote†‡o e defesa da condi†‡o de
grupos sociais que possam sofrer discrimina†‡o, especialmente em rela†‡o a
mulher, os negros, as comunidades tradicionais, os deficientes fˆsicos, os
povos indˆgenas, defendendo ainda a livre orienta†‡o sexual;
III - propor medidas destinadas a prote†‡o e defesa dos Direitos do
Consumidor.
ParŽgrafo Œnico. O funcionamento do Conselho Estadual de Justi†a e Direitos
Humanos serŽ definido em regimento aprovado por este at‘ sessenta dias da
publica†‡o desta Lei e homologado por decreto do Chefe do Poder Executivo.
Art. 17. O Conselho Estadual de Justi†a e Direitos Humanos serŽ assim
constituˆdo:
I - Secretaria de Estado de Justi†a e Direitos Humanos;
II - Secretaria de Estado de Seguran†a PŒblica;
III - Defensoria PŒblica do Estado do ParŽ;
IV - Superintend•ncia do Sistema PenitenciŽrio do Estado do ParŽ;
V - Funda†‡o da Crian†a e do Adolescente do ParŽ;
VI - Instituto de Metrologia do Estado do ParŽ;
VII - Assembl‘ia Legislativa do Estado do ParŽ;

VIII - Minist‘rio PŒblico do Estado do ParŽ;
IX - Tribunal de Justi†a do Estado do ParŽ;
X - Universidade do Estado do ParŽ;
XI - Universidade Federal do ParŽ;
XII - Conselho Estadual da Crian†a e do Adolescente;
XIII - Conselho Estadual da Mulher;
XIV - Conselho Estadual da Juventude;
XV - Conselho Estadual do Idoso;
XVI - Conselho Estadual de Apoio ‰s Pessoas Portadoras de Defici•ncia;
XVII - Conselho PenitenciŽrio do Estado;
XVIII - Conselho Estadual de Entorpecentes;
XIX - Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Difusos;
XX - Conselho Estadual de Polˆtica Criminal e PenitenciŽria;
XXI - Ordem dos Advogados do Brasil - Se†‡o do ParŽ;
XXII - Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos.
• 1€ A participa†‡o dos membros no Conselho Estadual de Justi†a e Direitos
Humanos n‡o serŽ remunerada, sendo considerada como servi†o relevante
prestado ao Estado do ParŽ.
• 2€ Os representantes dos Conselhos descritos nos incisos XII a XX dever‡o
necessariamente ser escolhidos entre os membros de entidades da sociedade
civil que tenham assento em cada um destes.
Art. 18. Ficam vinculados ‰ Secretaria de Estado de Justi†a e Direitos Humanos
- SEJUDH: o Conselho Estadual da Juventude e o Conselho Estadual da
Mulher.
Art. 19. Fica vinculado ‰ Secretaria de Estado de Justi†a e Direitos Humanos o
Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, criado pela Lei n€ 6.681, de 23 de
agosto de 2004;
Art. 20. As dota†Šes or†amentŽrias previstas na Lei n€
dezembro de 2006 ‰ Secretaria Executiva de Estado de
compor o or†amento da Secretaria de Estado de Justi†a e
as quais ser‡o suplementadas, na forma do art. 6€, II
insuficientes.

6.939, de 28 de
Justi†a passam a
Direitos Humanos,
da mesma lei se

Art. 21. Todos os bens existentes em nome da Secretaria Executiva de Estado
de Justi†a passam a integrar o acervo patrimonial da Secretaria de Estado de
Justi†a e Direitos Humanos.
Art. 22. A
Secretaria
obriga†Šes
celebrados

Secretaria de Estado de Justi†a e Direitos Humanos sucederŽ a
Executiva de Justi†a em todos os direitos, compet•ncias e
decorrentes de leis, contratos, conv•nios e outros instrumentos
por esta Secretaria.

Art. 23. Fica o Poder Executivo a regulamentar a presente Lei no prazo de
cento e oitenta dias de sua publica†‡o.

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica†‡o, revogadas as
disposi†Šes em contrŽrio em especial a Lei n€ 5.827, de 4 de mar†o de 1994.
PAL•CIO DO GOVERNO, 30 de julho de 2007.
ANA J—LIA CAREPA
Governadora do Estado

ANEXO I
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - SEJUDH
CARGO
QTD
VENCIMENTO
T‘cnico em Gest‡o PŒblica, com gradua†‡o em:
Administra†‡o
07
Biblioteconomia
02
Ci•ncias ContŽbeis
06
407,13
Ci•ncias Econ•micas
05
Ci•ncias Sociais
02
Pedagogia
02
Servi†o Social
05
T‘cnico em Gest‡o de Direitos Humanos e
Cidadania, com gradua†‡o em:
Administra†‡o
05
Ci•ncias ContŽbeis
02
407,13
Ci•ncias Sociais
10
Pedagogia
12
Servi†o Social
16
Antrop”logo
T‘cnico em Gest‡o de Esporte, com gradua†‡o
em:
Educa†‡o Fˆsica
T‘cnico em Gest‡o de InformŽtica, com
gradua†‡o em:
Ci•ncia da Computa†‡o/Engenheiro da
Computa†‡o/ Sistemas de Informa†‡o/Tecn”logo
em Processamento de Dados
Terapeuta Ocupacional
Psic”logo
M‘dico, com especialidade em:
Clˆnica M‘dica
Psiquiatria
Odont”logo
Enfermeiro
Assistente de InformŽtica
Assistente Administrativo
Auxiliar de Servi†os Operacionais em:
Fotografia
Motorista
TOTAL

CARGO

NƒVEIS
I
II
III

Consultor Jurˆdico
TOTAL

04

407,13

02

407,13

05

407,13

04
12

839,97
839,97

02
02
02
04
04
105

839,97

10

380,00

20
250

380,00

839,97
839,97
384,30
384,30

QTD
30
07
02
39

ANEXO II
ATRIBUI„‹ES E REQUISITOS PARA PROVIMENTO DE
CARGO EFETIVO
CARGO: T‚CNICO EM GEST…O P—BLICA
Sˆntese das Atribui†Šes
Desenvolver atividades de planejamento, supervis‡o, coordena†‡o,
orienta†‡o, pesquisa e execu†‡o de trabalhos voltados ‰ administra†‡o de
pessoal, organiza†‡o e m‘todos, or†amento, material, patrim•nio, registro
contŽbil, anŽlise econ•mica e financeira, projetos e pesquisas estatˆsticas,
projetos sociais, bem como registro, classifica†‡o e cataloga†‡o de
documentos e informa†Šes.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em
Administra†‡o, Biblioteconomia, Ci•ncias ContŽbeis, Ci•ncias Econ•micas,
Ci•ncias Sociais, Pedagogia e Servi†o Social.
ATRIBUI„‹ES ESPECƒFICAS POR FORMA„…O
ADMINISTRA„…O:
Desenvolver atividades de planejamento, supervis‡o, programa†‡o,
coordena†‡o de estudos, pesquisas, anŽlise de projetos inerentes ao campo
da administra†‡o de pessoal, material, or†amento, finan†as, organiza†‡o e
m‘todos.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em
Administra†‡o expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo
Minist‘rio da Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
BIBLIOTECONOMIA:
Desenvolver atividades de planejamento, supervis‡o, coordena†‡o,
orienta†‡o e execu†‡o referentes ‰ pesquisa, estudo e registro bibliogrŽfico
de documento, recupera†‡o e manuten†‡o de informa†Šes, e executar
outras atividades correlatas ‰ sua Žrea de atua†‡o de acordo com a sua
forma†‡o profissional.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em
Biblioteconomia expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo
Minist‘rio da Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
CI’NCIAS CONT•BEIS:
Desenvolver atividades de planejamento, supervis‡o, coordena†‡o e
execu†‡o relativas ‰ administra†‡o or†amentŽria, financeira, patrimonial,
contabilidade e auditoria, compreendendo anŽlise, registro e perˆcia contŽbil
de balancetes, balan†os e demonstra†Šes contŽbeis.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em
Ci•ncias ContŽbeis expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo
Minist‘rio da Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.

CI’NCIAS ECON˜MICAS:
Desenvolver atividades de planejamento, supervis‡o, coordena†‡o,
elabora†‡o e execu†‡o de projetos relativos ‰ pesquisa e anŽlise econ•mica.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em
Ci•ncias Econ•micas expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo
Minist‘rio da Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
CI’NCIAS SOCIAIS:
Desenvolver atividades de planejamento, supervis‡o, coordena†‡o, anŽlise,
avalia†‡o e execu†‡o referentes a estudos, diagn”sticos, pesquisas, planos,
programas e projetos relacionados aos fen•menos sociais de natureza
socioecon•mica, cultural e organizacional e executar outras atividades correlatas ‰
sua Žrea de atua†‡o de acordo com a sua forma†‡o profissional.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em Ci•ncias
Sociais expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo Minist‘rio da Educa†‡o
PEDAGOGIA:
Desenvolver atividades de planejamento, supervis‡o, coordena†‡o, elabora†‡o e
execu†‡o de projetos relacionados a Žrea de Pedagogia, e executar outras
atividades correlatas ‰ sua Žrea de atua†‡o de acordo com a sua forma†‡o
profissional.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em Pedagogia
expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo Minist‘rio da Educa†‡o
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
SERVI„O SOCIAL:
Desenvolver atividades de planejamento, supervis‡o, coordena†‡o,
orienta†‡o, avalia†‡o e execu†‡o relacionadas a estudos, pesquisas,
diagn”sticos, planos projetos sociais e de atendimento no –mbito da
assist•ncia social, na Žrea de recursos humanos e executar outras
atividades correlatas ‰ sua Žrea de atua†‡o de acordo com a sua forma†‡o
profissional.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em Servi†o
Social expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo Minist‘rio da
Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
CARGO: T‚CNICO EM GEST…O DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Sˆntese das Atribui†Šes:
Desenvolver atividades de planejamento, execu†‡o, controle e avalia†‡o de
a†Šes que visem ‰ promo†‡o, prote†‡o e repara†‡o da cidadania, dos
direitos humanos e da justi†a; planejar e desenvolver campanhas,
seminŽrios e encontros que visam discutir a viola†‡o dos direitos humanos.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em

Administra†‡o, Ci•ncias ContŽbeis, Ci•ncias Sociais, Pedagogia e Servi†o
Social.
ATRIBUI„‹ES ESPECƒFICAS POR FORMA„…O
ADMINISTRA„…O
Desenvolver atividades de planejamento, execu†‡o, controle e avalia†‡o de
a†Šes que visem ‰ promo†‡o, prote†‡o e repara†‡o da cidadania, dos
direitos humanos e da justi†a, na Žrea de Administra†‡o, voltados ao
desenvolvimento das a†Šes integradas, relativas ‰s polˆticas estaduais de
Cidadania e Direitos Humanos formuladas no –mbito do Estado, de forma
compatˆvel com a sua forma†‡o profissional.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma de curso de gradua†‡o de ensino superior em
Administra†‡o, expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo
Minist‘rio da Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
CI’NCIAS CONTABEIS:
Desenvolver atividades de planejamento, execu†‡o, controle e avalia†‡o de
a†Šes que visem ‰ promo†‡o, prote†‡o e repara†‡o da cidadania, dos
direitos humanos e da justi†a, na Žrea de Ci•ncias ContŽbeis, voltados ao
desenvolvimento das a†Šes integradas, relativas ‰s polˆticas estaduais de
Cidadania e Direitos Humanos formuladas no –mbito do Estado, de forma
compatˆvel com a sua forma†‡o profissional.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma de curso de gradua†‡o de ensino superior em
Ci•ncias ContŽbeis, expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo
Minist‘rio da Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
CI’NCIAS SOCIAIS:
Desenvolver atividades de planejamento, execu†‡o, controle e avalia†‡o de
a†Šes que visem ‰ promo†‡o, prote†‡o e repara†‡o da cidadania, dos
direitos humanos e da justi†a na Žrea de Ci•ncias Sociais, voltados ao
desenvolvimento das a†Šes integradas, relativas ‰s polˆticas estaduais de
Cidadania e Direitos Humanos formuladas no –mbito do Estado, de forma
compatˆvel com a sua forma†‡o profissional.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma de curso de gradua†‡o de ensino superior em
Ci•ncias Sociais expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo
Minist‘rio da Educa†‡o.
PEDAGOGIA:
Desenvolver atividades de planejamento, execu†‡o, controle e avalia†‡o de
a†Šes que visem ‰ promo†‡o, prote†‡o e repara†‡o da cidadania, dos
direitos humanos e da justi†a na Žrea de Pedagogia, voltados ao
desenvolvimento das a†Šes integradas, relativas ‰s polˆticas estaduais de

Cidadania e Direitos Humanos formuladas no –mbito do Estado, de forma
compatˆvel com a sua forma†‡o profissional.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma de curso de gradua†‡o de ensino superior em
Pedagogia expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo Minist‘rio da
Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
SERVI„O SOCIAL:
Desenvolver atividades de planejamento, execu†‡o, controle e avalia†‡o de
a†Šes que visem ‰ promo†‡o, prote†‡o e repara†‡o da cidadania, dos
direitos humanos e da justi†a na Žrea de Servi†o Social, voltados ao
desenvolvimento das a†Šes integradas, relativas ‰s polˆticas estaduais de
Cidadania e Direitos Humanos formuladas no –mbito do Estado, de forma
compatˆvel com a sua forma†‡o profissional.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em
Servi†o Social expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo Minist‘rio
da Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
CARGO: ANTROP™LOGO
Sˆntese das atribui†Šes:
Realizar, acompanhar e analisar estudos e levantamentos dos aspectos
sociol”gicos e s”cio-econ•micos da popula†‡o paraense e os contextos em
que est‡o inseridas, com enfoques locais e regionais; formular diagn”sticos
referentes a questŠes sociais visando instruir e subsidiar processos
administrativos e outras a†Šes desenvolvidas pelo ”rg‡o; elaborar, analisar
e propor normas e instru†Šes t‘cnicas que assegurem ‰ popula†‡o paraense
a prote†‡o dos seus direitos e garantias fundamentais; realizar estudos e
trabalhos, tendo como alvo a sociedade regional em seus diferentes nˆveis,
buscando o entendimento profundo das suas rela†Šes.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: Diploma do curso de gradua†‡o de nˆvel superior na Žrea de
ci•ncias humanas ou biol”gicas com especializa†‡o em antropologia,
fornecido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo Minist‘rio da Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe quando houver.
CARGO: T‚CNICO EM GEST…O DE ESPORTE
Sˆntese das Atribui†Šes:
Promover a prŽtica de exercˆcios fˆsicos e de jogos em geral entre jovens e
outras pessoas interessadas, ensinando-lhes os princˆpios e regras t‘cnicas
dessas atividades esportivas e orientando a execu†‡o das mesmas para
possibilitar-lhes o desenvolvimento harm•nico do corpo e a manuten†‡o de
boas condi†Šes fˆsicas e mentais.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em
Educa†‡o Fˆsica expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo
Minist‘rio da Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.

CARGO: T‚CNICO EM GEST…O DE INFORM•TICA
Sˆntese das Atribui†Šes:
Realizar estudos de concep†‡o, anŽlise, projeto, desenvolvimento,
constru†‡o, implementa†‡o, testes de utiliza†‡o, documenta†‡o e
treinamento de software, sistemas e aplicativos pr”prios; desenvolver,
manter e atualizar programas de informŽtica de acordo com as normas,
padrŠes e m‘todos estabelecidos pelo ™rg‡o.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em Ci•ncia
da Computa†‡o, Engenharia da Computa†‡o, Sistemas de Informa†‡o ou
Tecnologia em Processamento de Dados expedido por institui†‡o de ensino
reconhecida pelo Minist‘rio da Educa†‡o.
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
Sˆntese das Atribui†Šes:
Avaliar as necessidades de atua†‡o de terapia ocupacional em pacientes
internados e ambulatoriais; realizar procedimentos e t‘cnicas especˆficas da
sua fun†‡o; apoiar atividades de ensino e pesquisa; orientar e coordenar o
pessoal sob sua supervis‡o; participar de reuniŠes t‘cnicas administrativas.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em Terapia
Educacional expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo Minist‘rio
da Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
CARGO: PSIC™LOGO
Sˆntese das Atribui†Šes:
Elaborar e aplicar m‘todos e t‘cnicas de pesquisa das caracterˆsticas
psicol”gicas dos indivˆduos, prestando atendimento e orienta†‡o aos
pacientes e seus familiares visando ‰ preserva†‡o da saŒde fˆsica e mental.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em
Psicologia e do curso de forma†‡o de psic”logo expedido por institui†‡o de
ensino reconhecida pelo Minist‘rio da Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
CARGO: M‚DICO
Sˆntese das Atribui†Šes:
Atividade relativa a supervis‡o, planejamento , coordena†‡o, programa†‡o
e execu†‡o especializada em grau de maior complexidade de ou execu†‡o
qualificada em grau de mediana complexidade de trabalhos de defesa e
produ†‡o de saŒde individual nas vŽrias especialidades m‘dicas ligadas a
saŒde mental e a patologia, e ao tratamento clˆnico e cirŒrgico do
organismo humano.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em
Medicina expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo Minist‘rio da
Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
ESPECIALIDADE: CLƒNICA M‚DICA:

Sˆntese das Atribui†Šes:
Realizar exame geral no paciente, identificar estruturas alteradas ou
desordens funcionais; realizar tratamento, ou referenciar os casos
complexos.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em
medicina expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo Minist‘rio da
Educa†‡o com Certificado de Resid•ncia M‘dica na especialidade
reconhecida pela CNRM/Minist‘rio da Educa†‡o e/ou Tˆtulo de Especialista
conferido pela Sociedade Especˆfica/AMB com registro no ”rg‡o de classe.
ESPECIALIDADE: M‚DICO PSIQUIATRA
Sˆntese das Atribui†Šes:
Diagnosticar e tratar distŒrbios psˆquicos, empregando produtos
farmacol”gicos e terapias especializadas.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em
medicina expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo Minist‘rio da
Educa†‡o com Certificado de Resid•ncia M‘dica na especialidade
reconhecida pela CNRM/Minist‘rio da Educa†‡o e/ou Tˆtulo de Especialista
conferido pela Sociedade Especˆfica/AMB com registro no ”rg‡o de classe.
CARGO: ODONT™LOGO
Sˆntese das Atribui†Šes
Atividades de supervis‡o, coordena†‡o e execu†‡o especializada em grau de
maior complexidade ou execu†‡o qualificada em grau de mediana
complexidade, sob supervis‡o superior, relacionadas com a assist•ncia
buco-dentŽria, envolvendo, inclusive, cirurgia especializada, bem como
relativa a estomatologia maxilar e dentŽria
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em
Odontologia expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo Minist‘rio
da Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
CARGO: ENFERMEIRO
Sˆntese das Atribui†Šes:
Atividades de supervis‡o, coordena†‡o e execu†‡o especializada em grau de
maior complexidade ou execu†‡o qualificada em grau de mediana
complexidade, relativa ‰ observa†‡o, ao cuidado, ‰ educa†‡o sanitŽria
dos doentes, gestantes e acidentados; a administra†‡o de
medicamentos e tratamentos prescritos, bem como a aplica†‡o de medidas
destinadas Ž preven†‡o de doen†as.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: diploma do curso de gradua†‡o de ensino superior em
Enfermagem expedido por institui†‡o de ensino reconhecida pelo Minist‘rio
da Educa†‡o.
Habilita†‡o Profissional: registro no ”rg‡o de classe.
CARGO: ASSISTENTE DE INFORM•TICA

Sˆntese das Atribui†Šes:
Executar ou auxiliar a execu†‡o de trabalhos relacionados com as atividades
na Žrea de informŽtica, incluindo atividades de desenvolvimento de projetos
e programas bŽsicos de
computador, instala†‡o, configura†‡o, opera†‡o, suporte de sistema de
microcomputadores e planejamento de hipertextos, respeitados os
regulamentos do servi†o.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: certificado de conclus‡o do curso de ensino m‘dio e curso de
ensino t‘cnico profissionalizante na Žrea de InformŽtica, expedidos por
institui†‡o de ensino devidamente reconhecida por ”rg‡o competente.
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Sˆntese das Atribui†Šes:
Realizar atividades de nˆvel m‘dio que envolvam a aplica†‡o das t‘cnicas de
pessoal, or†amento, organiza†‡o e m‘todos, material, secretaria,
classifica†‡o, codifica†‡o, cataloga†‡o, digita†‡o e arquivamento de pap‘is e
documentos; prestar atendimento ao pŒblico em questŠes ligadas ‰s
unidades administrativas.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: certificado de conclus‡o de curso do ensino m‘dio, expedido
por institui†‡o de ensino devidamente reconhecida por ”rg‡o competente.
CARGO: AUXILIAR DE SERVI„OS OPERACIONAIS
Sˆntese das Atribui†Šes:
Executar servi†os de fotografia e outras atividades correlatas.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: certificado de conclus‡o do ensino fundamental expedido por
institui†‡o de ensino devidamente reconhecida por ”rg‡o competente.
CARGO: MOTORISTA
Sˆntese das Atribui†Šes:
Realizar atividades referentes ‰ dire†‡o de veˆculos automotores, transporte
de servidores e pessoas credenciadas e conserva†‡o de veˆculos
motorizados.
Requisitos para Provimento:
Escolaridade: certificado de conclus‡o do ensino fundamental expedido por
institui†‡o de ensino devidamente reconhecida por ”rg‡o competente.
Habilita†‡o Profissional: Carteira Nacional de Habilita†‡o categoria “B”, “C”,
“D” ou “E”.
ANEXO III
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISS…O
CARGO
SecretŽrio de Estado de Justi†a e Direitos
Humanos
SecretŽrio-Adjunto de Justi†a e Direitos
Humanos

C™DIGO/PADR…O

QUANTID.

-

01

GEP-DAS-011.6

01

Diretor de Assuntos Jurˆdicos
Diretor de Prote†‡o e Defesa do Consumidor
Diretor de Administra†‡o e Finan†as
Diretor de Cidadania e Direitos Humanos
Chefe de Gabinete
Ouvidor de Justi†a e Direitos Humanos
Assessor de Gabinete
Assessor de Gabinete
Coordenador do NŒcleo de Planejamento
Coordenador do NŒcleo de Comunica†‡o
Social
Coordenador do NŒcleo de Controle Interno
Coordenador do NŒcleo Regional de Justi†a,
Direitos Humanos e Cidadania Santar‘m
Coordenador do NŒcleo Regional de Justi†a,
Direitos Humanos e Cidadania MarabŽ
Coordenador do NŒcleo Regional de Justi†a,
Direitos Humanos e Cidadania Altamira
Coordenador do NŒcleo Regional de Justi†a,
Direitos Humanos e Cidadania Xinguara
Coordenador do NŒcleo Regional de Justi†a,
Direitos Humanos e Cidadania Paragominas
Coordenador do NŒcleo Regional de Justi†a,
Direitos Humanos e Cidadania Breves
Coordenador Jurˆdico
Coordenador de Monitoramento de Direitos
Violados
Coordenador de Orienta†‡o ao Consumidor
Coordenador de Fiscaliza†‡o
Coordenador de Processo Administrativo
Coordenador de Administra†‡o e Finan†as
Coordenador de Preven†‡o, Tratamento e
Redu†‡o de Danos do Consumo de Drogas
Coordenador de Prote†‡o a Livre Orienta†‡o
Sexual
Coordenador de Promo†‡o dos Direitos das
Pessoas com Defici•ncia e Sofrimento
Psˆquico
Coordenador de Promo†‡o dos Direitos da
Juventude
Coordenador de Promo†‡o dos Direitos da
Mulher
Coordenador de Pesquisa, Educa†‡o e
Forma†‡o em Direitos Humanos
Coordenador de Promo†‡o da Igualdade
Racial
Coordenador de Prote†‡o dos Direitos dos

GEP-DAS-011.5
GEP-DAS-011.5
GEP-DAS-011.5
GEP-DAS-011.5
GEP-DAS-011.4
GEP-DAS-011.4
GEP-DAS-012.4
GEP-DAS-012.3
GEP-DAS-011.4

01
01
01
01
01
01
06
04
01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.3

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4
GEP-DAS-011.4
GEP-DAS-011.4
GEP-DAS-011.4

01
01
01
01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4

01

Povos Indˆgenas e das Popula†Šes
Tradicionais
Coordenador de Polˆticas de Combate ao
Trabalho Escravo e TrŽfico de Pessoas
Coordenador de Promo†‡o da Cidadania
Assessoria das Coordenadorias
Chefe de Divis‡o Contratos e Conv•nios
Chefe de Divis‡o Recursos Administrativos
Chefe de Divis‡o Atendimento
Chefe de Divis‡o AnŽlise e Reclama†Šes
Chefe de Divis‡o Concilia†‡o
Chefe de Divis‡o Educa†‡o e Projetos
Chefe de Divis‡o Fiscaliza†‡o de Servi†os e
Produtos
Chefe de Divis‡o Instru†‡o e Saneamento
Processual
Chefe de Divis‡o Tecnologia da Informa†‡o
Chefe de Divis‡o Gest‡o de Pessoas
Chefe de Divis‡o Patrim•nio e Servi†os
Gerais
Chefe de Divis‡o Redu†‡o de Danos
Chefe de Divis‡o Assist•ncia Psicosocial
Chefe de Divis‡o Controle Geral de
Documentos
SecretŽrio dos Conselhos
SecretŽrios de Gabinete
SecretŽrio de Diretoria
TOTAL

GEP-DAS-011.4

01

GEP-DAS-011.4
GEP-DAS-011.3
GEP-DAS-011.3
GEP-DAS-011.3
GEP-DAS-011.3
GEP-DAS-011.3
GEP-DAS-011.3
GEP-DAS-011.3

01
20
01
01
01
01
01
01

GEP-DAS-011.3

01

GEP-DAS-011.3

01

GEP-DAS-011.3
GEP-DAS-011.3

01
01

GEP-DAS-011.3

01

GEP-DAS-011.3
GEP-DAS-011.3

01
01

GEP-DAS-011.3

01

GEP-DAS-011.3
GEP-DAS-011.2
GEP-DAS-011.1

03
03
04
87

QUADRO DE FUN„‹ES GRATIFICADAS
SIMBOLO
FG-4

DENOMINA„…O
Coordenador Operacional

QUANTIDADE
24

