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LEI MUNICIPAL N° 974/2015.
Setor de Licitações e

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CRIAR CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO PARA
ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO
DE JOVENS - PROJOVEM CAMPO, BEM COMO A
CONTRATAR OS REFERIDOS PROFISSIONAIS EM
CARÁTER EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO, APONTA
RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de São José
Das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, Faço Saber, em cumprimento ao disposto
no artigo 65, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Art. r. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar os seguintes
cargos de provimento efetivo, para atender, especificamente, ao Programa Nacional de
Inclusão de Jovens - Projovem Campo:

1- 01 (um) cargo de Professor de Português;
11- 01 (um) cargo de Professor de Ciências Humanas;
111 - 01 (um) cargo de Professor de Ciências da Natureza;
IV - 01 (um) cargo de Coordenador Turma;
V - 01 (um) cargo de Professor de Qualificação Profissional e Social.

Parágrafo único - As atribuições, requisitos para provimento, carga
horária e vencimentos são os descritos no anexo I, parte integrante desta Lei.

Art. 2°. Ficam incluídos na Lei Municipal n" 743/2010 - Plano De
Carreira Do Magistério Público Municipal De .São José Das Missões - RS os cargos
descritos no art. 10 desta Lei.

Parágrafo único - Os Cargos criados por esta Lei, ficam extintos após o
termino do Programa.

Art. 3°. Autoriza o Poder Executivo Mu Cl a contratar em caráter
emergencial e temporário, por excepcional interesse p' ico, me' te processo seletivo
simplificado, os profissionais constantes nesta Lei.
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Art. 4°. O prazo das contratações será de 01 (um) ano, prorrogável por
mais 01 (um) ano, em razão de excepcional interesse público, desde já autorizada se
assim se fizer necessário, sendo que terá início a partir do momento em que os contratos
forem firmados.

Art. 5°. Os casos omissos em relação a esta Lei serão dirimidos com
supedâneo nas Leis Municipais 35/93, 54/93 e na Lei 743/2010, bem como com base
nas demais leis municipais atinentes à matéria.

Art. 6°. As despesas oriundas da aplicação desta Lei serão suportadas por
dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 7°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO "I" - A LEI MUNICIPAL N° 974/2015.

- Categoria Funcional: Professor de Português, Ciências Humanas e Ciências da
Natureza - Ensino Fundamental.
Descrição Sumária Das Funções

a) Lecionar em turmas do PROJOVEM CAMPO - Saberes da Terra, em
modalidade de EJA, com a Pedagogia de altemância e currículo integrado, ministrando
as aulas de disciplinas componentes do currículo do Ensino Fundamental, utilizando-se
de material editado e fornecido pelo Programa;

b) Trabalhar de forma interdisciplinar os conteúdos teóricos e práticos
pertinentes, utilizando-se de dinâmicas variadas, com incentivo à pesquisa e à utilização
de recursos tecnológicos, bem 'Como, noções básicas de informática e suporte às ações
comunitárias, possibilitando o pleno desenvolvimento intelectual do aluno e sua atuação
responsável como cidadão participante da sociedade;

c) Controlar a frequência dos alunos e sugerir mecanismos para o controle da
evasão;

d) Acompanhar os alunos no tempo comunidade;
e) Participar da Formação Continuada, realizada pela Secretaria Municipal de

Educação.
Vencimentos: 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais.
Condições De Trabalho:
a) Geral: Carga horária semanal de 4h (quatro horas) Noturno e Diurno, sendo que uma
vez por mês haverá formação e uma vez por semana haverá Reuniões de Planejamento.
Requisitos Para Provimento
a) Instrução: Habilitação em nível superior na área de atuação;
b) Disponibilidade para trabalhar em regime de altemância; e
c) Disponibilidade de tempo para participar de processo de formação e planejamento e
execução das atividades previstas. '

.'~.

- Categoria Funcional: Coordenador de Turma.

Descrição Sumária Das Funções
a) Realizar acompanhamento pedagógico junto às turmas;
b) Cumprir as atribuições previstas no sistema de monitoramento, entre as quais,
informar, mensalmente, os educandos aptos ou inaptos para receber o auxílio financeiro
previsto;
c) Participar da formação continuada realizada pela SMEC e Coordenação Local;
d) Organizar e coordenar as reuniões de planejamento pedagógico junto aos educadores;
e) Apoiar a Coordenação local na ação de documentação dos educandos;
f) Sob coordenação local, realizar a avaliação dos conhecimentos onstruíd s pelos
educandos para estabelecer o processo de desenvolvimento do curso.
c) Consolidar as informações de frequência dos/as educando s/as
mensal;
d) Participar das formações estaduais de educadores;
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Vencimentos: Conforme Lei Municipal n" 743/2010 - Plano De Carreira Do
Magistério Público Municipal De São José Das Missões - RS e suas alterações.
Condições De Trabalho:
a) Geral: Carga horária semanal de 20h (vinte horas) Noturno e Diurno.
Requisitos Para Provimento
a) Instrução: Habilitação em nível superior na área de Ciências Biológicas.
b) Disponibilidade para trabalhar em regime de altemância; e
c) Disponibilidade de tempo para participar de processo de formação e planejamento e
execução das atividades previstas.

- Categoria Funcional: Professor de Qualificação Profissional e Social.

Descrição Sumária Das Funções
a) Articular os saberes dos (das) educando (as) com as diferentes áreas do
conhecimento.
b) Aprofundar a relação entre o conhecimento científico e o conhecimento acumulado
dos trabalhadores em sua trajetória escolar, do trabalho e de vida para a construção de
novos referenciais tecnológicos baseados também nos fundamentos e princípios da agro
ecologia.
c) Controlar a frequência dos alunos e apontar mecanismos para o controle da evasão.
d) Acompanhar os alunos no tempo comunidade.
e) Participar da Formação Continuada realizada pela Secretaria Municipal de Educação
e da execução das atividades previstas no Programa, dentro da sua Carga Horária.
Vencimentos: 869,49 (oitocentos e sessenta e nove reias e quarenta e nove centavos).
Condições De Trabalho:
a) Geral: Carga horária semanal20h (vinte horas) Noturno e Diurno
b) Tempo-comunidade e tempo-escola. OBS: (Dias, Horários e Local conforme as
exigências do Programa. c'

Requisitos Para Provimento
a) Instrução: formação técnica em nível médio na área de ciências agrárias
b) Disponibilidade para trabalhar em regime de altemância; e
c) Disponibilidade de tempo para participar de processo de.formação e planejamento e
execução das atividades previstas.
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