
Ofício 090/2015 Giruá, 12 agosto de 2015.
SMAD/JRS

Senhor Presidente:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que  vimos  encaminhar  para
apreciação e deliberação o Projeto de Lei nº  092/2015 que “Autoriza o Executivo Municipal a promover
contratação temporária de excepcional interesse público".

O referido projeto de lei, destina-se a contratação temporária visando o preenchimento de vagas
na Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania, conforme as especificações a seguir.

A contratação de monitor de informática irá desempenhar suas funções junto a Secretaria para
ministrar  oficina  de  informática  na inclusão  digital  da comunidade  e  acompanhamento  aos  beneficiados  dos
programas de qualificação ofertados.  

O cargo de Atendente do PROCON irá atuar junto ao atendimento da população que tem como
objetivo  principal  a  defesa  dos  direitos  do  consumidor,  dentre  seus  objetivos  a  recepção,  análise  e
encaminhamento de reclamações de forma individual ou coletiva que são apresentadas pela população, bem como,
orientação aos consumidores acerca de seus direitos.

Encaminhamos, em anexo, cópia de estima de impacto orçamentário e financeiro.

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

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal 

 

Excelentíssimo Senhor
João Carlos Taborda Zimmermann
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS

Viva a vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 092/2015 DE 12 DE AGOSTO 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  vaga  existente  na  Secretaria
Municipal de Trabalho e Cidadania, conforme segue:

Função/Cargo Quantidade Carga Horária semanal Vencimento

Monitor de Informática 01 vaga 40 horas R$ 1.184,40

Atendente do PROCON 01 vaga 40 horas R$ 1.522,80

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 único.

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, e critérios, estabelecidos, que serão divulgados posteriormente através de Edital.

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, no ato da posse, a documentação
exigida pelo Setor  de Recursos Humanos da Prefeitura  Municipal,  além de comprovar possuir  a ecolaridade
exigidida para o cargo que irá se inscrever, sendo:
Cargo de Monitor de Informática: comprovante de escolaridade de Ensino Médio Completo e Curso Técnico  de
Informática.
Cargo de Atendente do PROCON: comprovante de escolaridade de Ensino Médio Completo.

Art.7º- As despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão por  conta  de dotação  orçamentária  da Secretaria
Municipal de Administração:
15 – Secretaria Municipal de Trabalho e Cidadania
15.01 – Departamento de Trabalho e Qualificação Profissional
11 334 0035 2,363 Manutenção do Centro de Qualificação Profissional
3.3.1.90.04.00.00 -6945 - Contratação por tempo determinado
FR: 001 livre  

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS, EM 12 DE AGOSTO DE 2015,  60º ANO DA
EMANCIPAÇÃO.

ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!



ANEXO ÚNICO

ATRIBUIÇÕES

 Monitor de Informática:
Executar  trabalhos  auxiliares  relacionados  com  informática  educacional;  ministrar  oficina  de  informática  a
comunidade em geral, facilitando a inclusão digital; Planejar, organizar e atender os alunos que estão inseridos nas
diferentes áreas do conhecimento, através de softwares educativos, para melhoria da qualidade do aprendizado em
diversas  faixas  etárias.  Emitir  relatórios  de  planejamento,  com  aprovação  da  coordenação,  bem  como  a
participação dos alunos de maneira assídua, destancando o desempenho de cada um. Cuidar, zelar  e facilitar a
manutenção do patrimônio de mídia  e  tecnologia  da escola;  Agendar,  distribuir,  fiscalizar  o uso e facilitar  a
manutenção  dos  aparelhos  elétricos,  eletrônicos  de  mídia  e  tecnológicos  e  do  ambiente,  que  estarão  sendo
utilizados no laboratório. Participar de cursos de atualização para a área de trabalho. Executar outras tarefas afins,
designadas pela Coordenação.

 Atendente do PROCON:
Atendimento ao público consumidor no qual necessita de orientação e informações sobre seus direitos e deveres.
Analisar  e  encaminhar  consultas  e  reclamações  de  consumidores,   aos  órgãos  competentes.  Orientar  os
consumidores  e  fornecedores  sobre  seus  direitos  e  deveres,  disponibilizar  aos  consumidores  mecanismos  de
informação sobre preços e pesquisas. Busca de solução dos problemas e das reclamações que surgirem.  Fazer
contato telefônico com os fornecedores fazendo intermediação entre consumidor e fornecedor. Encaminhamento
de correspondências.

Viva a vida sem drogas!


