
Ofício nº 021/2015              Giruá, 09 de março de 2015.
SMAD/MCR

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, momento em que vimos encaminhar para
apreciação  e  deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  023/15  que  “Autoriza  o  Executivo  Municipal  a
promover contratação temporária de excepcional interesse público”.

O  referido  Projeto  de  Lei,  tem  por  objetivo  buscar  autorização  legislativa  para  efetuar  a
contratação  temporária  para  suprir  a  necessidade  de  profissionais  para  a  Secretaria  Municipal  de
Educação e Cultura para o ano letivo de 2015, conforme segue:

Solicitamos a contratação de Monitor de Informática sendo necessária para atuação junto aos
Laboratórios  de  Informática  das  escolas  do  interior  e  da  cidade,  sendo  que  temos  quatro  escolas
municipais na zona rural que ainda não possuem Monitores de Informática e com este atendimento
garantimos ao profissional de educação o cumprimento do artigo 27 da Lei Municipal n°6114/2015 nas
escolas da zona urbana.

Faz-se  necessária  a  contratação  de  Professor  de  Atendimento  Educacional  Especializado  –
AEE,  aos  alunos  com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento,  altas  habilidades  e
superdotação da Rede Municipal de Ensino, junto às Escolas Municipais Canova, José João Bisognin,
Nicolau Leite, São Pedro e São Miguel Arcanjo, diante da dificuldade de contarmos com profissional
concursado e com habilitação específica para tal função. Dessa forma, é de suma importância realizar
seleção pública para a devida contratação, até a realização e posterior nomeação dos aprovados no
Concurso Público de 2015, garantindo o Atendimento Educacional Especializado nas referidas escolas,
garantindo aos alunos o pleno desenvolvimento no processo de inclusão escolar.

Cabe  ressaltar  que  a  Rede  Municipal  de  Ensino,  conta  com  atualmente  quatorze  escolas
municipais,  atendendo aproximadamente  1.420 (um mil  quatrocentos  e vinte)  alunos.  Sendo assim,
solicitamos a contratação de até dois Secretários de Escola para atender a demanda da Rede Municipal
de ensino até a realização e posteior nomeação dos aprovados no Concurso Público de 2015.

Devido  as  solicitações  de  exonerações,  licenças  saúde,  gestantes,  assiduidades  e  interesse
encaminhadas pelos titulares do cargo, solicitamos a contratação de Professores de Língua Portuguesa e
Pedagogia  (Supervisão)  para  que  possamos  garantir  a  normalidade  e  continuidade  do  trabalho
pedagógico nas salas de aula, sem prejuízo aos alunos.  

Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,
Ângelo Fabiam Duarte Thomas

Preito Municipal

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidente do Poder Legislativo
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Giruá/RS

PROJETO DE LEI Nº 023/2015  DE 09 DE MARÇO DE 2015.

Autoriza o Executivo Municipal a promo-
ver contratação temporária de excepcional
interesse público.

Art.1o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover contratação por tempo
determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme dispõe o
artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, artigo 232 da Lei Municipal 998/90, para preenchimento
de vagas existentes na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em cargo, quantidade, carga horária
semanal e vencimento a seguir discriminados:

Cargo Quantidade
(até)

Carga Horária semanal Vencimento

Monitor de Informática 02 vagas 40 horas R$1.184,40

Professor de  Atendimento
Educacional Especializado – AEE

03 vagas 22 horas R$1.271,27 Plena
R$1.298,55 Pós-Graduação

Secretário de Escola 02 vagas 40 horas R$1.082,88

Professor de Língua Portuguesa 01 vaga 22 horas R$1.271,27 Plena
R$1.298,55 Pós-Graduação

Professor de Pedagogia
(Supervisão)

02 vagas 22 horas R$1.271,27 Plena
R$1.298,55 Pós-Graduação

Parágrafo único:  As contratações referidas no caput deste artigo terão vigência de até 12
(doze) meses, conforme legislação municipal vigente.

Art.2o. Para se efetivar a contratação será realizado seleção pública, em conformidade com
os Decretos Municipais nº 332/2011 e nº 637/2013 e critérios estabelecidos no anexo único, que é parte
integrante desta lei.

Art.3o.  Os interessados em participarem do processo seletivo, deverão comparecer,  em
data, horário, local e critérios definidos posteriormente através de Edital.

Art.4o. Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurado aos contratados
os direitos previstos no art. 236 do Regime Jurídico Único – Lei Municipal nº 998/90.

Art.5o. Os  contratados  terão  seu  vínculo  previdenciário  regido  pelo  Regime  Geral  da
Previdência Social, conforme dispõe o §13 do artigo 40 da Constituição Federal.  
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Art.6o. O candidato chamado a assumir a vaga deverá obrigatoriamente implementar os
documentos exigidos para a posse ao cargo, no prazo estabelecido na Lei Municipal nº 998/90.

Art.7o.-  As despesas decorrentes das contratações da presente Lei correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0704 FUNDEB
12 361 0044 2,226 Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
3.3.1.9.0.04.00.00-389 – CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
12 271 0026 2,075  Encargos Previdenciários INSS FGTS - Ens. Fund. FUNDEB 40%
3.3.1.9.0.13.00.00-7134 - OBRIGACOES PATRONAIS
FR: 031 – FUNDEB

Art.8o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS, EM 09 DE MARÇO DE 2015, 60º
ANO DA EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal
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ANEXO ÚNICO

CARGOS:  MONITOR  DE  INFORMÁTICA,  PROFESSOR  DE  ATENDIMENTO
EDUCACIONAL  ESPECIALIZADO-AEE,  SECRETÁRIA  DE  ESCOLA,  PROFESSOR  DE
LÍNGUA PORTUGUESA E PROFESSOR DE PEDAGOGIA

1) Monitor de Informática:
a) Documentos necessários para o candidato apresentar no ato da inscrição:
-  Cópia  xerográfica  da  cédula  de  identidade,  Cadastro  de  Pessoa  Física  e  Título  de  Eleitor  com
comprovante de votação da última eleição;
b) Documentos necessários para o candidato deverá apresentar no ato da posse :
 - Cópia xerográfica do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio;
 - Cópias dos certificados do Curso de Informática com duração mínima de 120 (cento e vinte) horas.
- As cópias deverão vir acompanhadas dos documentos originais no ato da inscrição, oportunidade em
que serão conferidas e autenticadas pelos servidores responsáveis pela inscrição.

2) Professor de Atendimento Educacional Especializado-AEE:
a) Documentos necessários para o candidato apresentar no ato da inscrição:
-  Cópia  xerográfica  da  cédula  de  identidade,  Cadastro  de  Pessoa  Física  e  Título  de  Eleitor  com
comprovante de votação da última eleição;
b) Documentos necessários que o candidato deverá apresentar no ato da posse :
 -  Cópia  xerográfica  de  Diploma  ou  Certificado  de  Conclusão  do  Curso  em  Habilitação  de
Magistério/Diploma  ou  Certificado  de  Conclusão  do  Curso  em  Habilitação  em  Pedagogia  ou
comprovação de estar cursando o Curso de Pedagogia;
 - Cópias dos certificados de participação como ouvinte e/ou ministrante, em Congressos, Seminários,
Simpósios, Encontros na área de educação, nos últimos 05 (cinco) anos;
 - As cópias deverão vir acompanhadas dos documentos originais no ato da inscrição, oportunidade em
que serão conferidas e autenticadas pelos servidores responsáveis pela inscrição.

3) Secretário de Escola:
a) Documentos necessários para o candidato apresentar no ato da inscrição:
-  Cópia  xerográfica  da  cédula  de  identidade,  Cadastro  de  Pessoa  Física,  Título  de  Eleitor  com
comprovante de votação da última eleição e comprovante de endereço;
b) Documentos necessários que o candidato deverá apresentar no ato da posse :
 - Cópia xerográfica do certificado de conclusão do Ensino Médio;
 - Comprovante de experiência na função;
 -Cópia xerográfica de certificados de Curso de Informática (Windows,  Microsoft Word,  Microsoft
Excel) de no mínimo 40 horas.
 - As cópias deverão vir acompanhadas do documentos original no ato da inscrição, oportunidade em
que serão conferidas e autenticadas pelos servidores responsáveis pela inscrição.
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4) Professor de Língua Portuguesa e Professor de Pedagogia:
a) Documentos necessários para o candidato apresentar no ato da inscrição:
-  Cópia  xerográfica  da  cédula  de  identidade,  Cadastro  de  Pessoa  Física,  Título  de  Eleitor  com
comprovante de votação da última eleição e comprovante de endereço;
b) Documentos necessários que o candidato deverá apresentar no ato da posse :
-  Cópia  xerográfica  de  Diploma  ou  Certificado  de  Conclusão  do  Curso  em Habilitação  Plena  da
inscrição ou comprovação de estar cursando;

- Cópias dos certificados de participação como ouvinte e/ou ministrante, em Congressos, Seminários,
Simpósios, Encontros na área de educação, nos últimos 05 (cinco) anos;
 - As cópias deverão vir acompanhadas do documentos original no ato da inscrição, oportunidade em
que serão conferidas e autenticadas pelos servidores responsáveis pela inscrição.
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