
 

 LEI N° 828, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

CONTRATAR SERVIDORES PARA NECESSIDADE 

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

João Carlos Fialho Gomes, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do 

Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte  

 

LEI: 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar servidores por tempo 

determinado, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal, pelo prazo de até 06 

(seis) meses, prorrogável por igual período, para os cargos até a quantidade máxima a seguir: 

I - 12 (doze) - Servente; 

II - 06 (seis)  - Vigia; 

III - 01 (um) - Assistente  Social; 

IV - 01 (um) - Fonoaudiólogo; 

V - 15 (quinze) - Atendente de Creche; 

VI - 04 (quatro) - Secretária de Escola. 

Art. 2º. A carga horária da jornada de trabalho e os requisitos e especificações exigidas 

para a contratação de servidores na forma desta Lei são as que constam do Quadro de Cargos 

de Provimento Efetivo, para cargo de igual denominação. 

Parágrafo único. Para a contratação de servidores para os cargos de Atendente de 

Creche e Secretário de Escola, os requisitos necessários, bem como carga horária e vencimento, 

constam nos Anexos I e II da presente Lei. 

Art. 3º. Os contratos temporários serão de natureza administrativa, com carga horária  e 

remuneração equivalentes aos vencimentos dos cargos públicos municipais de idêntica 

denominação, assegurados os demais direitos e vantagens dos servidores públicos municipais, 

exceto o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e a estabilidade. 

Parágrafo único. Os contratos poderão explicitar deveres e atribuições funcionais e 

excluir direitos não aplicáveis aos contratados. 

Art. 4º. A vigência do contrato é condicionada à existência de cargo vago, ficando 

simultaneamente rescindido na data do provimento do respectivo cargo por concurso público. 

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 

próprias para pessoal da Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em  22 de dezembro de 2005. 

 

 

João Carlos Fialho Gomes 

Prefeito Municipal 
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Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

 
Auri Costa 

Sec. Mun. da Fazenda 

 
 

 

Fátima Cledi Soares Soares 

Sec. Mun. da Educação 

 

 

 

Rosa Maria Reis e Silva 

Sec. Mun. de Assistência Social 

 

 

 

Renato Raupp Ribeiro 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

 

Robinson Barth Lima 

Sec. Mun. de Desenvolvimento, Cultura, Turismo e 

Captação de Recursos 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

 

               Ferdinando de J. Mota Jr. 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 
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ANEXO I 

 

Cargo: ATENDENTE DE CRECHE 

 

Vencimento: R$ 459,56 

 

  

Síntese das Atribuições: Dispensar cuidados diretos às crianças nas suas necessidades 

básicas, como higiene, alimentação e segurança; executar demais tarefas afins. 

 

Descrições das Atribuições: Dispensar cuidados diretos às crianças no que diz respeito a 

higiene, alimentação e segurança, zelando pelo seu bem-estar; responsabilizar-se pelo material 

de uso pessoal da criança e do material pedagógico da creche; zelar pela segurança física da 

criança; planejar, realizar e avaliar atividades de estimulação e desenvolvimento da criança; 

estar alerta para detectar eventuais desvios de comportamento e desenvolvimento da criança; 

executar demais tarefas afins..  

 

Regime de Trabalho: 

Horário de trabalho: 30 horas semanais. 

 

Requisito para provimento do Cargo:  

 

a) Idade: 18 anos. 

 

b) Instrução: 2° Grau Completo 
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ANEXO II 

 

 

Cargo: SECRETÁRIA DE ESCOLA 

 

 Padrão: 3.04 

 

  

Síntese dos Deveres: Executar trabalhos administrativos e datilográficos, organização 

de documentos, bem como de atendimento ao público. 

  

Exemplos de Atribuições: Superintender os serviços de secretaria de estabelecimento s 

de ensino municipal, de acordo com a orientação da respectiva Secretaria e do Diretor, 

mantendo atualizados os assentamentos referentes ao corpo docente; manter cadastro de alunos; 

manter em dia a escrituração escolar do estabelecimento; organizar e manter atualizados 

prontuários de legislação referentes ao ensino; às autoridades escolares; escriturar livros, fichas 

e demais documentos que se refiram às notas médias dos alunos, efetuando os respectivos 

lançamentos nos boletins estatísticos; assinar, juntamente com o Diretor, fichas, atas, 

certificados e outros documentos necessários; executar tarefas datilográficas relacionadas com 

às suas atividades; redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como: memorando, 

ofícios, informações, relatórios e outros; atender ao publico, prestando informações solicitadas; 

executar demais tarefas afins. 

 

Regime de Trabalho:  

Horário de trabalho: 40 horas semanais. 

 

Requisito para provimento do Cargo:  

a) Idade: 18 anos. 

b) Instrução: 2° Grau Completo 

 

 


