
                                          
 

LEI MUNICIPAL Nº  670/2007 
 
 

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR 
SERVIDORES MUNICIPAIS EM CARATER EMERGENCIAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
JUVENTIL MAFALDA SANTOS, Prefeito Municipal de Sagrada Família – RS, no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Artigo 27, itens I e III da Lei 
Orgânica Municipal, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º- Fica o Executivo Municipal Contratar em caráter emergencial, nos termos 

do Parágrafo Único do Art. 234  da Lei Municipal  Nº 421/2002,  02 (dois) professores (a)   20 
horas semanais, 01( um) monitor (a) de informática  e 01 (um)  bibliotecário (a) pelo prazo de  
06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período,. conforme  descrição abaixo:  

 

Quantidade Cargo Carga horária Salário Base 

02 Professores (a)  Nivel Um 20 horas semanais R$ 300,00 

01 Monitor (a) de Informática 20 horas semanais R$ 350,00  

01 Bibliotecário (a)  40 horas semanais R$ 450,00 

   
                  Parágrafo Único – As Atribuições dos cargos de professor nível um são as 
constantes no plano de carreira do magistério e as atribuições dos cargos de bibliotecário e 
monitor de informática são as constantes no anexo único da presente Lei.  
 

Art. 2º - As contratações serão de natureza administrativa, nos termos do Art. 236 
da Lei Municipal nº 421/2002. 
 

Art. 3º- As despesas decorrentes da presente Lei, serão atendidas pelas dotações 
orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação.  
 

Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA, EM 19 DE MARÇO DE 2007. 

   
 

                                                                     JUVENTIL MAFALDA SANTOS 
                                                                      Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 
 
 
Gelson Luís Antunes Durante 
Secretário Mun. da Administração  

 

   

  



  
 
 
 

Anexo Único ao Projeto de Lei nº 009/2007 
 
 
Categoria Funcional: Bibliotecário 
 
 

Atribuições do Cargo 
 
Descrição Sintética: Executar trabalhos especializados em bibliotecas. 
 
Descrição Analítica: Organizar e administrar bibliotecas, registrar, classificar, e catalogar 
materiais culturais (livros, periódicos e folhetos) obter dados de obras bibliográficas, fazer 
pesquisas em catálogos, atender ao serviço de referencia e tomar ou sugerir as medidas  
necessárias ao seu aperfeiçoamento; ler e examinar livros e periódicos e recomendar sua 
aquisição; fazer o planejamento da difusão cultural na parte referente a serviços de 
bibliotecas;  resumir artigos de interesse para os leitores; fazer, sugestões sobre catalogação 
e circulação de livros; assistir aos leitores na escolha de livros, periódicos e na utilização de 
catálogo-dicionário;  registrar a movimentação de livros, panfletos e periódicos; examinar e 
organizar as publicações  oficiais, fichários de leis ou outro atos governamentais; preparar 
livros e periódicos para encadernação; orientar o serviço de limpeza e conservação de livros; 
apreciar sugestões de  leitores e interessados sobre aquisição de livros ou assinaturas de 
periódicos; fazer consultas sobre livros de interesse da biblioteca; executar tarefas afins. 
 
Condições de Trabalho: 
 

a) Carga Horária de Trabalho: 40 horas semanais; 
 
Requisitos para Provimento do Cargo: 
 

a) Idade Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio Completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Categoria Funcional: Monitor de Informática  
 
 

Atribuições 
  
Descrição Sintética: Orientar a aprendizagem dos alunos da rede municipal de ensino na 
introdução a Informática nas series iniciais; organizar as operações inerentes ao processo 
ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento dos conhecimentos de informática no 
ensino fundamental.  
 

Descrição Analítica: Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica 
da unidade de ensino; ministrar cursos de introdução à informática nas séries iniciais; 
estabelecer os mecanismos de avaliação do aprendizado dos alunos; instruir os alunos a 
fazer pesquisas de conteúdos educacionais utilizando-se dos recursos de informática 
disponíveis; executar tarefas afins com a educação. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Carga horária semanal de 20 horas; 

 
Requisitos para Provimento do Cargo: 
 

a) Idade Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: Ensino Médio Completo e conhecimentos de informática comprovada 

através de certificado de participação em curso técnico.  
 


