
Ofício 064/2015 Giruá, 23 junho de 2015.
SMAD/JRS

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, momento em que vimos encaminhar para
apreciação e deliberação o Projeto de Lei nº 065/2015 que “Autoriza o Executivo Municipal a promover
contratação temporária de excepcional interesse público".

Mediante a propositura do Projeto em questão solicitamos autorização para a contratação de
profissionais  para  preenchimento  de  vagas  na  Secretaria  Municipal  de  Promoção  Humana,  sendo  até
02(duas)  vagas  para  o  cargo  de  Psicólogo  para  desempenhar  as  funções  junto  ao  Grupo  de  Apoio
Psicossocial – GAP, o qual realiza atendimentos às crianças e adolescentes semanalmente que encontram-se
em estado de vulnerabilidade e risco social no nosso município, sendo encaminhadas pelas três redes de
ensino educacional, Conselho Tutelar, Ministério Público, Delegacia, Juizado da Infância e Adolescência e
demandas espontâneas.

Salientamos que os contratos existentes estão derrogando, não cabendo, todavia interromper
os atendimentos dos pacientes em tratamento, pois é de suma importância a continuidade dos atendimentos
desta demanda, em virtude de possuirmos nos dias de hoje 140(cento e quarenta) crianças/adolescentes em
atendimento  e  avaliação  psicológica,  15(quinze  mães)  mães  em  atendimento  grupal  e  15(quinze)  em
atendimento individual em relação ao acompanhamento do filho.

  Outrossim objetivamos contratar  até  02(duas)  vagas  de Oficial  de  Pedreiro para  atuar  na
execução  das  reformas,  ampliações  e  construção  de  unidades  habitacionais  e  banheiros,  bem  como
atendimento em geral as famílias inscritas em projetos habitacionais.

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

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal 

 

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

Viva a vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 065/2015 DE 23 DE JUNHO DE 2015.

Autoriza  o  Executivo  Municipal  a  promover
contratação  temporária  de  excepcional
interesse público

Art.1º- Fica autorizado o Poder Executivo Municipal 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 suprimento de vagas existentes na Secretaria
Municipal de Promoção Humana, conforme segue:

Função/Cargo Quantidade até Carga Horária semanal Vencimento

Psicólogo 02 vagas 40 horas R$ 4.737,73

Oficial de Pedreiro 02 vagas 40 horas R$ 1.065,00

Paragrafo único -  A contratação referida no  caput  deste artigo sera de até 12(doze) meses, conforme dispõe o
artigo 235 da Lei  Municipal 998/90,  alterado pela Lei  Municipal nº 3094/2005. As atribuições dos referidos
cargos, é parte integrante desta lei, no Anexo I. Na hipótese de haver candidato aprovado em Concurso Público,
para o mesmo cargo e função, em condição de tomar posse, será de pronto rescindido os contratos, cessada a
autorização legislativa.

Art.2º -Para efetivar a contratação destinada ao preenchimento da vaga, será realizada processo seletivo
para contratação temporária, com base nos critérios estabelecidos pelo decreto nº 332/2011 e 637/2013.

Art.3º- Os interessados em participarem do processo seletivo,  deverão comparecer,  em data,
horário, local que serão divulgados posteriormente através de Edital, e critérios estabelecidos no Anexo
II, parte integrante desta Lei.

Art.4º- O Contrato será de natureza administrativa, ficando assegurado os direitos previstos no Regime
Jurídico dos Servidores -  Lei Municipal 998/90, inclusive no que se refere ao reajuste anual, que deverá ser na
mesam data e nos mesmo índices do funcionalismo municipal.

Art.5º- O contrato terá vínculo previdenciário regido pelo Regime Geral da Providência Social, conforme
dispõe o § 13 do artigo 40 da Constituição Federal.

Art.6º-O candidato selecionado que for  contratado deverá implementar  a documentação exigida pelo
Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal,  além dos documentos exigidos no ato da inscrição e da
posse. 

Art.7º- As despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  por  conta  de dotação  orçamentária  da  Secretaria
Municipal de Promoção Humana:
Cargo de Psicólogo:
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA
08.03 – FMDCA – FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE 
08 243 0022 2,407 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAP
3.1.90.04.00.00-5000 – contratação por tempo determinado
FR: 001 – LIVRE 

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
08 244 0024 2,415 MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA
3.1.90.04.00.00-6596 – contratação por tempo determinado 
FR: 1302 – CREAS Centro de Referência Especial Assist. Social 
3.1.90.04.00.00-229 – contratação por tempo determinado
FR: 0001 livre 

Viva a vida sem drogas!



Oficial de Pedreiro:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA
08.04– DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
16.482.0080.2.135 – MELHORIAS DE MORADIAS
3.1.90.04-00.00. 00 – 6081  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FR: 0001– livre 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS, EM 23 DE  JUNHO DE 2015,  60º ANO DA
EMANCIPAÇÃO.

ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!



ANEXO I

ATRIBUIÇÕES 

Cargo Oficial de Pedreiro:

- Ler e interpretar plantas;
- Executar croquis;
- Executar a marcação de alvenarias;
- Tirar níveis prumos; 
- Construir, reparar e remodelar obras, muros e calçadas;
- Organizar e supervisionar o trabalho de seus subordinados; 
-  Recuperar,  reformar  e  remodelar  casas  e  banheiros  de famílias  em situação de vulnerabilidade social,
inscritas em projetos habitacionais que estão sendo realizados através da Secretaria Municipal de Promoção
Humana;
- Executar outros serviços de recuperação e reparos, mesmo que não sejam especificamente de competência
de pedreiro.

Cargo  Psicólogo:

- Planejar e executar atividades utilizando técnicas psicológicas, aplicadas ao trabalho de clínica psicológica;
-  Planejar e executar palestras e atividades realizadas através da Secretária Municipal de Promoção Humana-
Casa da Família;
- Proceder a análise de funções sob ponto de vista psicológico;
- Proceder o estudo a avaliação dos mecanismos de comportamento humano para possibilitar a orientação a
seleção e ao treinamento atitudinal no campo profissional e o diagnostico e terapias clínica;
- Fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico;
- Fazer exames de seleção de crianças, para fins de ingresso em instituições assistenciais;
-  Atender crianças  excepcionais,  com problemas de deficiência mental  e  ou sensorial,  ou portadores  de
desajustes familiares ou escolares, encaminhando-as para escolas ou classe especial; 
- Formular hipóteses de trabalho, para orientar nas explorações psicológicas, medicas e educacionais;
-  Realiza psicopedagogias; 
- Confeccionar e selecionar o material psicopedagógico psicológico necessário para o estudo dos casos; 
- Realizar perícias e elaborar pareceres; 
-  Prestar  atendimento  psicológico  para crianças  e  adolescentes  que  encontram-se  em  estado  de
vulnerabilidade e risco social no nosso município, as quais, são encaminhadas pelas três redes de ensino,
Conselho Tutelar, demandas espontâneas e Ministério Público.
- Manter atualizado o prontuário de cada estudo; 
- Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo;
- Executar tarefas afins; inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

Viva a vida sem drogas!



ANEXO II

Cargo: Oficial de Pedreiro

1) Documentos:
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:
- comprovar possuir no mínimo Ensino Fundamental Incompleto.
- demais documentos exigidos pelo Setor de Recursos Humanos.

Cargo: Psicólogo

1) Documentos:
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:
- Diploma de conclusão do respectivo curso para o cargo pretendido, habilitação legal para o exercício
da profissão e registro no respectivo Conselho de Classe.
- demais documentos exigidos pelo Setor de Recursos Humanos.

Viva a vida sem drogas!


