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    LEI Nº.  1443/2012

SÚMULA: Autoriza a realização de teste seletivo para a contratação de pessoal, nos
termos da Lei Municipal nº 1.411/2011 e art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e dá
outras providências.

A Câmara Municipal de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná, aprovou, e eu
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

L E I

Art. 1° Fica autorizado a realização de teste seletivo para a contratação de pessoal, nos
termos da Lei Municipal nº 1.411/2011 e art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, no âmbito do
Poder Executivo de Município de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná.

Art. 2º Os cargos, a carga horária semanal, o número de vagas, a escolaridade e
qualificação exigidas e os vencimentos, são os descritos no quadro abaixo: 

CARGO

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

N° DE
VAGAS ESCOLARIDADE

NÍVEL DE
VENCIMENTOS

Professor 20h 07 Formação em nível superior, em
curso de licenciatura R$ 1.245,09

Educador
Infantil 40 h 02 Formação em nível médio, na

modalidade normal R$ 1.183,88

Art. 3º As atribuições dos cargos mencionados no artigo anterior são as previstas no
Anexo I – Das Atribuições, parte integrante desta lei.

Art. 4º A contratação de pessoal por prazo determinado, efetuada através de teste
seletivo adotará regime próprio, pelo prazo previsto em lei, para atendimento de necessidade
temporária de excepcional interesse público.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA SANTA ROSA, Estado do Paraná, em 30
de abril de 2012.

NORBERTO PINZ
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Prefeito

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES

CARGOS OCUPAÇÕES BÁSICAS

Professor
Atribuições: 1) Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, incluindo entre outras, as seguintes tribuições:
Participar na elaboração do Projeto Político-Pedagógico da instituição
educacional; Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta
pedagógica da instituição educacional; Zelar pela aprendizagem das
crianças; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para as
crianças de menor rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula
estabelecidas; Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar
com as atividades de articulação da instituição educacional com as famílias
e a comunidade; Divulgar as experiências educacionais realizadas;
Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins
educacionais da instituição educacional e ao processo de
ensino-aprendizagem. 
2) Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil e nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo entre outras, as
seguintes atribuições: Coordenar a elaboração e a execução do Projeto
Político-Pedagógico da instituição educacional; Administrar o pessoal e os
recursos materiais e financeiros da instituição educacional, tendo em vista
o atingimento de seus objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento
dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; Zelar pelo cumprimento do
plano de trabalho de cada docente; Prover meios para recuperação das
crianças de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a
comunidade criando processos de integração da sociedade com a
instituição educacional; Informar os pais e responsáveis sobre a frequência
e o rendimento das crianças, bem como sobre a execução do Projeto
Político-Pedagógico da instituição educacional; Coordenar, no âmbito da
instituição educacional, as atividades de planejamento, avaliação e
desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento
dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar
estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao
desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da instituição
educacional; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e
projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e
da instituição educacional em relação a aspectos pedagógicos,
administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais;
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das instituições
educacionais, zelando pelo cumprimento da legislação e normas
educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; Incumbir-se de outras
tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas
emanadas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Atribuições: 01) Atividades específicas na Educação Infantil,
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Educador Infantil
incluindo entre outras, as seguintes atribuições: Atuar em atividades
de educação infantil, atendendo, no que lhe compete, a criança de 0 (zero)
a 5 (cinco) anos; Participar na elaboração da proposta pedagógica da
instituição educacional; Planejar e operacionalizar o processo
ensino-aprendizagem de acordo com a proposta pedagógica da instituição
educacional; Executar atividades baseadas no conhecimento científico
acerca do desenvolvimento integral da criança, consignadas na proposta
político-pedagógica; Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar
como forma de expressão, pensamento e interação; Desenvolver
atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do
desenvolvimento infantil; Assegurar que a criança matriculada na educação
infantil tenha suas necessidades básicas de higiene, alimentação e
repouso atendidas de forma adequada; Propiciar situações em que a
criança possa construir sua autonomia; Implementar atividades que
valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e ampliar o
acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis; Executar suas
atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às
especificidades da criança de até 5 (cinco) anos, em suas diferenças
individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem
discriminação alguma; Colaborar e participar de atividades que envolvam a
comunidade; Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua
no processo de desenvolvimento infantil; Interagir com demais
profissionais da instituição educacional na qual atua, para construção
coletiva do Projeto Político-Pedagógico; Participar de atividades de
qualificação proporcionadas pela Administração Municipal; Refletir e avaliar
sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la; Incumbir-se das demais
tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da instituição
educacional e ao processo de ensinoaprendizagem. 
02) Atividades de Suporte Pedagógico direto à docência na Educação
Infantil, incluindo entre outras, as seguintes atribuições: Coordenar a
elaboração e a execução da proposta pedagógica da instituição
educacional; Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da
instituição educacional, tendo em vista o atingimento de seus objetivos
pedagógicos; Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada
profissional; Promover a articulação com as famílias e a comunidade
criando processos de integração da sociedade com a instituição
educacional; Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o
rendimento das crianças, bem como sobre a execução da proposta
pedagógica da instituição educacional; Coordenar, no âmbito da instituição
educacional, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento
profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças, em
colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos,
levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino ou da instituição
educacional; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e
projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e
da instituição educacional em relação a aspectos pedagógicos,
administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais;
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das instituições
educacionais, zelando pelo cumprimento da legislação e normas
educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; Incumbir-se de outras
tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas
emanadas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
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