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"CRIA CARGOS EFETIVOS DE BIOLOGO
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito
Municipal de Sao Jose das Missoes/RS, Fa~o Saber no cumprimento ao
disposto no Artigo 65, Inciso IV, da Lei Orgfmica Municipal, e que a
Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte:

Art. 10
- Fica criado 0 seguinte Cargo de Provimento Efetivo

na Lei Municipal nO 54/93, conforme quadro a seguir sendo que os
requisitos para investidura e atribuiyoes estao definidos no anexo I, que faz
parte da presente Lei.

CARGO
Bi6logo

Padrao
09

N° de Car os
01

Car a Honiria
20 hs. Semanais
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ATRIBUI<;OES:

a) Descriyao Sintetica e Analitica: Orientar e coordenar trabalhos relativos
a criayao e manutenyao de mudas arboristicas, frutiferas, e hortaliyas;
Atividades relacionadas a conservayao, preservayao, erradicayao, manejo e
melhoramento de organismos e do meio ambiente e a Educayao Ambiental;
Investigayao de saude publica, epidemiologia de doenyas transmissiveis,
controle de vetores e tecnicas de saneamento basico; Orienta, dirige,
assessora e da assistencia tecnica, cientifica e aconselhamentos perante
pareceres e laudos tecnicos relacionados com os seres vivos e os ambientes
naturais; Participa da definiyao e executa atividades relativas a seleyao
capacitayao, desenvolvimento e acompanhamento de pessoal tecnico
(agente de saude, vigilante sanitario); Participa, orienta e coordena equipe
tecnica e de treinamento, realizando palestras, cursos, campanhas de cunho
educativo no que diz respeito a saude publica, biologia sanitaria, a
educayao ambiental; Orienta e executa, quando em atividades laboratoriais,
tecnicas de limpeza, lavagem, desinfecyao e esterilizayao de materias e
vidrarias de uso constante.

a) Mediante concurso publico.
b)Formayao: habilitayao legal para 0 exercicio da profissao de Bi6logo.
c)Idade minima: 21 anos.

CARGA HoRARIA:
a) 20 (vinte) horas semanais.
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