
PAI,, DOSFERRO§
Gc*rinete do Prefeito

OFÍCIO N" OO2l2023 - GABINETE/PMPF

Pau dos FenoVRN, 09 de janeiro de 2023.

Excelentíssimo Senhor

JOSÉ ALVES BENTO
Presidente da Câmara Municipal
Pau dos Ferros/RII

Assunto: Urgência Especial.

Com nossos cumprimentos, servimo-nos do pÍesente, para enviar o projeto de lei que

Autoriza o Poder Executiw a contto:lar, por lempo determinado, para aíender a necessidade

de excepcianal interesse público, em aaformidade com o disposío no inciso D{ do aaigo 7 da

Consliluição Federal e dó outras providências.

Solicitamos a tramitação deste feito em R.EGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL, na

forma do art.8l,I c/c art.82, ambos do Regimento Interno da augusta Câmara Municipal

de Pau dos Ferros (Resolução n" l[2/2020).

Respeitosamente,

MARIANN ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

-,'fugAb'dn
Qau,"tlc-@<rnç-

lJt ottodz3
O9:g
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PÀIJDOSFRROS
Gdinete do Pr€feito

Excelentíssimo Senhor

JOSÉ ALVES BENTO

hesidente da Câmara Municipal

Pau dos Ferros/RN

Excelentíssimos Seúores Vereadores,

O presente Projeto de Lei tem por objetivo obter autorização desta honrada Casa das

Leis para que o Poder Executivo Municipal esteja autorizado a fazer PROCESSO

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CTIAMADA IMEDIATA E/OU CADASTRO DE

RESERVA POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁHA DE PROFESSORES (AS) E

PROFISSIONAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, a partir do Edital EDITAL N'

OOI NO23- SEDUC/SEAD/PMPF.

Justifica-se o Edital devido os seguintes elementos:

l. A realização do concurso público que se aproxima não desabilita o referido Edital

N" 001/2023- SEDUC/SEAD/PMPF, tendo em vista da necessidade da subsituição

temponiria de vagas não legais que níto justificam concurso público para efeitivos,

como em tais situações: docentes afastados para cargo em comissão como

diretores(as) de escolas; demais firnções administrativas tanto nas escolas, quanto no

órgão central da SEDUC;

2. Necessidade de cadastro de reserva de profissionais temponirios em sihrações

fortuitas para além da citada no item anterior, como: afastamento de docentes de sala

de aula por atestados médicos, licenças gestantes, licenças prêmio e/ou capacitação

docente;

3. Necessiade de realiza+lo de projetos interdisciplinares e demais ativid"des em

espaços escolares e não escolares que acarretam carga honária extra-classe;

4. Os cargoVfirnções serão destinados ao melhor exercício das atividades sob

responsabilidade da SEDUC que, para além do zelo que vem desempeúando em

seus trabalhos, a rede municipa de ensino de Pau dos Ferros tem aumentado o seu
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quantitativo de alunos, aumento esse na média de 300 (tnezentos) alunos novos, fruto

do reconhecimento da sociedade para a nova gestiio educacionail desse mrnicípio por

meio da gestao Marianna Almeida

Confiante no nobre espírito público que sempre honrou esta Casa das Leis,

aguardamos a aprovaçâo do presente Projeto.

Certa de contar com apoio de Vossa Excelência e seus pares, Íenovamos votos da

mais elevada estima e consideração.

Pau dos Ferros,09 de janeiro de 2023.

MARIANNA A NASCIMENTO
PREFEITA

cÀlr^RA mUTTPAL DE PAU

-- r Ê G)§LÂruR^ 

-SESSÀO 
rXEttL rVA

- 
sEssÀo oRoü^RA

E6paovroo E
ltultX2
REPROVAOO

NPeu dos F
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PAIJ DOS FERROS
Gctinete do Prefeito

PROJETO DE LEI MT.INICIPAL N' \}L)ü' no23

AUTORIZA O PODER EXECATIVO A
CONTRATAR, POR TEMPO DETER"LíINADO,
PARÁ ATENDER A NECESSIDADE DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, EM
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO
rNcrso rx, Do ART 37 DÁ coNSTITUIÇÃo
FEDERÁL E DAOUTRAS PROWDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN, no uso das atribúções que lhe

são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislações apli«íveis, faz saber que a

Câmara Municipal de Pau dos Ferros/RN aprovou e ela sanciona a seguinte ki:

Art 1o Fica autorizada a contratação temponíria de Professo(a) - Suporte pedagógico, Professor(a)

de Geografi4 Professo(a) de Music4 Pedagogo(a) Professoda) Ed. Infantil e Ensino Fundamental

(Anos iniciais), Professor(a) de Educação Especial, Professor(a) de Infonnática Nutricionista,

Psicólogo(a), Engeúeiro(a) Civil, Gestão Ambiental, assim como, fomrar cadasfto de reserva para

os cargos de Professor(a) - Suport€ pedagógico, Professor(a) de Arte, Professor(a) de Ciências,

Professor(a) de Geografia, Professor(a) de História Professor(a) de Língua Ingles4 Professo(a) de

Língua Portugues4 Professor(a) de Matemátic4 Professo(a) de Musica, Pedagogo(a) Professo(a)

Ed. Infantil e Ensino Ftmdamental (Anos iniciais), Professo(a) de Educação Especial, Professor(a)

de Educação Especial - Interprete/Tradutor de Libras, Professor(a) de Inforrnátic4 Nutricionista"

Psicólogo(a), Engeúeiro(a) Civil, Gestiio Ambiental, para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Educação, refercnte a averiguação das condições de trabalho dos servidores públicos

municipais (odas as funções preüstas no Anexo I da presente Lei), por prazo determinado, nos

moldes do art. 37, inciso IX da Constituição Federal, mediante pro@sso seletivo simplificado, pelo

ptazo de 0l (um) ano, pronogável por igual período.

Parágrafo único - A contratação a que se refere o caput deste artigo seú feita exclusivamente para

suprir a motivada falta de servidores públicos no Quadro de Pessoal do Município de

FerroVRN, para a necessidade específica mencionada.
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Art. 20 O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei, sení feito através de Processo

Seletivo Simplificado mediante análise de curriculum viroe e entrevista, por comissão composta de

[ês membros e, acaso necessário, [nnç25 slaminadorÍ§, a seÍem desigradas pela Chefe do Poder

Executivo Municipal, sendo conduzido de acordo com os princípios que regem a Administração

Publica, sujeito à ampla divulgação, notadaÍnente por meio do Di:íLrio OÍicial do Município (DOM),

observados os reqúsitos preüstos no Anexo I da presente Lei.

Parágrefo único - Os contratados que tenham como fimção/cargo de professor, em unidade escolar

situada na Zona Rural, faná jus a gratificação de deslocamento, quando o município não dispor de

transporte.

AÉ. 40 E proibida a contratação, com base nesta Lei, de servidores públicos da Administração Dir€ta

ou lndireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ lo Excetuam-se da vedação do caryt deste aÍigo os servidores públicos enquadrados nos cÍtsos

previstos no art. 37, XVI, da Constituiçil,o Federal, condicionada à comprovação da compatibilidade

de honários.

§ 2' Sem prejúzo da invalidação do contrato, a infração do üsposto neste artigo importa na

responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, implicando ainda

solidariedade quanto à devolução dos valores indevidamente pagos ao contratado.

Art 50 Os contratados nos terÍnos desta Lei não poderão:

I - receber firn@s, atribúções ou encargos não prcüstos no respectivo contrato;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precírio ou em substituição, para o exercício de

cargo em comissão ou fimção de confiança

§ lo A inobsewância das vedaÉes previstas no caput deste artigo importa em rescisão contranral, nos

casos dos incisos I e ll, do caput deste artigo.

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | ÁY. Geaúlio Yargas, I i23 - Centro

Art 30 A remuneração dos contratados obedecená aos valores constantes no Anexo I da presente Lei.



P.€feituro dt

PÀT'DOSFRRC'S
G(tinete do Prefeito

§ 20 A adoção de runa das medidas previstas no § lo deste artigo não afasta a responsabilidade

administrativa das aúoridades públisas slyslyidas nas transgressões de qtrctrala o caput deste artigo.

Art 6o Aplica-se aos contratados, no que coubÍ, o disposto no Regime Jurídico Unico dos

Servidores Públicos Municipais de Pau dos Ferros/RN (LEI N'. 1053/07).

AÉ. 7o As infrações disciplinares atribúdas aos contratados nos terÍnos desta Lei serão apuradas

mediante sindicânci4 conclúda no prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa

Art 8o O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-ri sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contÍatual;

II - pela iniciativa do contratado;

III - por iniciativa do órgão ou entidade conmtante a qualquer tempo, decorrente de conveniência

administrativa.

Parágrefo único - A extinção do contrato, no caso do inciso II, será comunicada com a antec€dência

mínima de trinta dias.

AÉ. 10. As contralações autorizadas por esta Lei somente podem ser efetivadas mediante express:r

autorização da Prefeita.

Gabinete da Prefeita Municipal de Pau

de2023.

MARIANNA A NASCIMENTO
Prefeita

Art. 9o O tempo de serviço prestado em virtude de contrataçÍio nos termos desta tri seni contado

para todos os efeitos.

Art l t. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contníLrio.

Estado do Rio Grande do Norte, em 09 de janeiro
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ANEXO I - DESCRITIVO GERAL DAS VAGAS

l5

I

PROFESSOR(A)

SUPORTE

PEDAGOGICO

iatura Plena

edagogia

vidades relaci

lrabalho
fessor, visando

vida escolar

plementação

lítico Pedagógico

como garantir

dades de apoio

; compor
uipe pedagógi

te

lae

to; mediar

oordenar

laboração

viabilizar

do Proj

amento e

0h

4.2r8,14

EDUC/ CMEI

Ão sscor.eRrs

IDADES

PAÇOS

LARES

LAS/

3
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PAl.'DOSFERROS
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atividades de ensino e

de aprendizagens em

todos os tumos,
paíicipar e

acompanhar

integtalmente os

docentes nas atividades

de formação

continuada.

2

PROFESSOR(A) DE
ARTE

C\

l0

Licenciatura Plena em Artes;
Licenciatura Plena em Artes
Cênicas; Licenciatura Plena

em Artes Plásticas;

Licenciatura Plena em Música;
Licenciatura Plena em

Dança.

Participar da

elaboração da proposta

pedagógica da escola;

elaborar e cumprir seu

Plano de trabalho,

segundo a proposta

pedagógica do

estabelecimento de

ensino e do respectivo

componente curricular;
zelaÍ pela

aprendizagem dos

alunos; estabelecer

estatégias de

recupeÍação para os

alunos de menoÍ

rendimento em

conjunto com a

0h

R$ 4.218,14

CMEIs/ ESCOLAS/

UNIDADES DO

CAMPO/
ESPAÇOS

ESCOLARES E

NÃO ESCOLARES
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omunidade escol

como referênc

Projeto Po

dias e horas

belecidos, além

lanejamentos,

as atividades

culação da

as famílias e

crpar

gralmente

dedicados

volvimento

ssional; Co

gico; M
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t0

J

PROFESSOR(A) DE
CIENCIAS

iências Naturais (

iologia, FIsic4 Ecologia)

Plena

laboração da
gica da esco

lano de úabalho

stabelecimento

Projeto Poli

dias e horas letivo

odos dedicados

lar

com

par
do

pÍlIa o

curricul

to

articipar

e cumprlr

a

edo

unos;

mento

dade
como

te

gias

unos de

gico; Mini

, além

0h 4.218,14

SCOLARES
Ão rsco

Ços

s/ ESCO

ADES
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l0oFESSOR(A) D
EOGRAFIA

Plenaicenciatura

ografia

laboração da
gógica da escola

borar e cumprir
lano de trabalho

e do respectiv
ponente cunicu

prendizagem do

onjunto com
unidade escol

como referênc
Projeto Políti

as

clpÍu

grca
ecimento

4Í pel

es1abelunos;

peração
deunos

to

para
me

gundo a

co; Mini

MEIs/ ESCOLA

SCOLARES

Ào sscolanp

IDADES
AMPO/

PAÇOS
0h 4.218,14
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PAIJ DOS FERROS

os dias e horas letivos
estabelecidos, além de
participar
integralmente dos
períodos dedicados aos
planejamentos, a

avaliação e ao

desenvolvimento
profissional; Colaborar
com as atividades de

articulação da escola
com as familias e a

comunidade.

10

5

PROFESSOR(A) DE

HISTÓRIA
Licenciatura Plena em História

Participar dâ
elaboração da proposta
pedagógica da escola;
elaborar e cumprir seu
Plano de trabalho,
segundo a proposta
pedagógica do
estabelecimento de

ensino e do respectivo
componente curricular;
zelar pela
aprendizagem dos
alunos; estabelecer
estratégias de
recuperação para os
alwros de menoÍ
rendimento em

30h R$ 4.218,14

CMEIs/ ESCOLAS/
TINIDADES DO
CAMPO/
ESPAÇOS

ESCOLARES E

NÃO ESCOLARES
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conjunto com a

comunidade escolar
tendo como referência
o Projeto Político
Pedagógico; MinistraÍ
os dias e horas letivos
estabelecidos, além de
participar
integralmente dos
períodos dedicados aos
planejamentos, a

avaliação e ao
desenvolvimento
profissional; Colaborar
com as atividades de
articulação da escola
com as familias e a
comunidade.
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l0

6

PROFESSOR(A) DE

LINGUA INGLESA
cenciatura Plena em Letras

Inglesa.

gica da escola

de trabalho

ino e do respecti

unos; estabel

Projeto Políti

dias e horas letiv

odos dedicados ao

como re

paÍ

at

para
unos

curricular

da

e cumpnr

glca

par
te

de
ento

com
esco

gundo a

ecimento

; Mini

idos, além

30h R$ 4.218,14

CMEIs/ ESCOLAS/

UNIDADES DO
CAMPO/
ESPAÇOS

ESCOLARES E

NAO ESCOLARES
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planejamentos, a

avaliação e ao

desenvolvimento
profissional; Colaborar
com as atividades de
articulação da escola
com as familias e a

comunidade.

7

PROFESSOR(A) DE
LINGUA
PORTUGUESA

Licenciatura Plena em Letras -
Língua Portuguesa.

Participar da
elaboração da proposta
pedagógica da escola;
elaborar e cumprir seu

Plano de trabalho,
segundo a proposta
pedagógica do
estabelecimento de
ensino e do respectivo
componente curricular;
zelar pela
aprendizagem dos
alunos; estabelecer
estratégias de
recuperação para os
alunos de menor
rendimento em
conjunto com a

comunidade escolar
tendo como referência
o Projeto Político
Pedagógico; Ministrar

30h R$ 4.218,14

CMEIs/ ESCOLAS/

UNIDADES DO

CAMPO/
ESPAÇOS

ESCOLARES E

NÃO ESCOLARES

t0

\
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os dias e horas letivos
estabelecidos, além de
paíicipar
integralmente dos
periodos dedicados aos
planejamentos, a

avaliação e ao

desenvolvimento
profissional; Colaborar
com as atividades de

aÍiculação da escola
com as familias e a

comunidade.

8

D

l0

;1

PROFESSOR(A) DE

MATEMATICA
Plena emLicenciatura

Matemática

Participar da

elaboração da proposta
pedagógica da escola;
elaborar e cumprir seu

Plano de trabalho,
segundo a proposta
pedagógica do
estabelecimento de
ensino e do respectivo
componente curricular;
zelar pela
aprendizagem dos

alunos; estabelecer
estratégias de
recuperação pam os

alunos de menol
rendimento em

30h R$ 4.218.14

CMEIs/ ESCOLAS/
UNIDADES DO
CAMPO/
ESPAÇOS

ESCOLARES E

NÃO ESCOLARES
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onjunto com
omunidade escol

como referênc
Projeto Polític

edagógico; M
s dias e horas leti
stabelecidos, além

ntegralmente
odos dedicados

lanejamentos,

esenvolvimento

as atividades
culação da esco

as famílias e

clpar

evaliação

ssional; Co

munidade

l0

9

cenciatura Plena em Música I

laboração da propo

gica da esco

laborar e cumprir
ano de trabalho

belecimento

articipar

glca

dozagem

a propo

zelar pel

0h 4.2t8,14

MEIs/ ESCOLA

SPAÇOS

SCOLARES
Ão rscor-eRp

DADES
ol
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alunos; estabelecer

estrategias de

recuperação para os

alunos de menor

rendimento em

conjunto com a

comunidade escolar

tendo como referência

o Projeto Politico
Pedagógico; Ministrar
os dias e horas letivos
estabelecidos, além de

participar

integralmente dos

períodos dedicados aos

planejamentos, a

avaliação e ao

desenvolvimento
profissional; colaboraÍ

com as atividades de

articulação da escola

com as famílias e a

comunidade.
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5

PEDAGOGO(A)
PROFESSOR (A)
EDU. INFANTIL E

ENSINO
FLTNDAMENTAL
(Anos iniciais)

Plenaicenciatura

gia.

lar; elaborar
umprir Plano

unidade escolar
e orientar

unos; estabelecer

conforme os
etivos estabelecido

tegralmente
odos dedicados

para
unos de

tar

dades de

gundoSE

tinuada;
lecer

boração da
gica da

par

lpar

amento,

30h R$ 4.218,14

CMEIs/ ESCOLAS/
UNIDADES DO

CAMPO/
ESPAÇOS

ESCOLARES E]

NÃO ESCOLARES
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AÇÃO
CARGO/
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avaliação de acordo
com a Proposta
Pedagôgica; organizar
e manter atualizados os

registros de avaliação
do aluno; participar de

reuniões e do processo
de tomada de decisões
administrativas e

pedagógicas, conforme
a Proposta Pedagógica
da unidade escolar;
desempeúar
integradamente as

frurções de educar e

cuidar; desincumbir-se
das demais tarefas
indispensáveis aos fins
educacionais e ao
processo de ensino e de

aprendizagem.

11.

PROFESSOR(A) DE

EDUCAÇÃO
ESPECIAL

l0

Licenciatura Plena em

Pedagogia, com formação

continuada na iírea de

Educação Especial.

Identificar, elaborar,
produzir e organizar
serviços, recursos
pedagógicos, de
acessibilidade e

estratégias
considerando as

necessidades
específicas dos alunos

30h R$ 4.218,14

CMEIs/ ESCOLAS/
UNIDADES DO
CAMPO/
ESPAÇOS

ESCOLARES E

NÂO ESCOLARES

0l

Preleitura Municipql de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | ÁV. Genllio Yargas, 1323 - Centro

0



§

(-)

5
Ôô

o

(5

\
t\

§
a

<i

:§
LJ

lr-

§
§q.

§
.§

§

a-

&..,

(.)

d)
ÕÍ)
(ü

0.)À

c)

4

6l

ó)

.q)
o

(l,

o(,
o
Cll

q)

(.)

s

cl

=bo
ll)

ór5
6Jts!o

-o(t,a=
oo(d.ú

(ü

o
(.)

ào-o
ô0

.É
oÀ

0)

q)
'É
(B
E
?

«l

o
a

o
0)

q)

(.)

o

o

«tNO
co(lÉ
so.ã

q).õ
«l

.o

0.)o

o
<)
Õ0

êl)

€
(D
o.

(l)'ú
(d

.o
do

()

6)
(d

o

o

q)

(u-ú

«l

o
0)x
!)

(.)

(§

ô
-o(d

!)À
q)

o.(ll
<>
(d
I

.o

i)
(!

N

o

(É

o

N
(§

tro
cd

()

,.o

-ú

(B
(.)

o'o
«l

aú

o

r!
(É

(tl

o

-o(d

(l

o

o
(u

E
À
!
0)

{,

T
ü

o
&

E
8
ô

3



PAt', DOSFERRO§
Gobinete do Prefeito

articulação com os
professores da sala de
aula comum, visando a

disponibilização dos
serviços, dos recursos
pedagógicos e de

acessibilidade e das
estratégias que
promovem a

participaÇão dos alunos
nas atividades
escolares.

05

0r

12.

PROFESSOR(A) DE

EDUCAÇÃO
ESPECIAL
INTERPRETE/
TRADUTOR DE

LIBRAS

Língua Portugue

conhecimento

lares. assim

lvidas dentro

das instituições

; intermediar

o nas

atividades

e cul

unlcaçao

Libras, e

de todas as

30h R$ 4.2r8.14

CMEIs/ ESCOLASi
UNIDADES DO
CAMPO/
ESPAÇOS

ESCOLARES E

NÃO ESCOLARES

Prefeirura Municipol de Pau dos Fenos - CNPJ: 08. 148.421/0001-76 | Ay. Getúlio Vargas, I i23 - Cenao

C.H
SEMA
NAL

VAGÂ
IMEDIADA

CADASTRO
DE
RESERVA

(ID)
VAGA

CARGO/
FUNÇÂO

FORMAÇÁO MÍNIMA ATUAÇÃO
REMUNERAÇÃO
(R$) LOTAÇÁO

LOCAL DE

Licenciatura em Letras

LIBRAS ou Licenciatura em

quâlqueÍ ârea do

coúecimento, com certificado

PROLIBRAS ou Pós.

Graduação em Libras,

Diploma de bacharelado ern

Letras - LIBRAS com Pós.

Graduação em Libras.



PAI', DOS FERROS
Gobinete do Prefeitq

interlocutores surdos e

ouvintes em situações

do cotidiano escolar ou

não escolar.

13.

PROFESSOR(A) DE
INFORMÁTICA

Graduação ou Tecnólogo em

Ciências da Computação ou

fueas afins (Engeúaria de

Softwares e Tecnologia da

Informação)

laboração da
gica da esco

laborar e cumprir
lano de trabalho

unto com

Projeto Polí

s dias e horas leti
stabelecidos, além

a

para
unos

cl

articipar

gica
lecimento

unos;

dade esco

de
to

; zelar

gias 30h R$ 4.2r 8,r4

CMEIs/ ESCOLAS/

LTNIDADES Dq
CAMPO/
ESPAÇOS

ESCOLARES E

NÂO ESCOLARES

0l

À

10

Preleitura Municipal de Pqu dos Ferros - CNPJ: 08. 148.421/0001-76 | AY. Genilio Vargas, I 32j - Centro

C-H
SEMA
NAL

VAGA
IMEDIADA

(ID)
VAGA

rUNÇÃO
CARGO/

FORMAÇÃO MÍNIMÂ
h,,

AÇÂO
REMUNERAÇÃO
(RS) LOTAÇÃO

LOCAL DE
CADASTRO
DE
RESERVA

dc

de

pela

dos

estabelecer

como referência



PAI', DOE FERROS
@inete do Prefeito

integralmente dos
períodos dedicados aos
planejamentos, a

avaliação e ao
desenvolvimento
profissional; colaborar
com as atividades de
articulação da escola
com as famílias e a
comunidade.

14.

NUTRICIONISTA

Graduação em Nutrição com

registro no Conselho

Competente e com experiência

no planej amento e

gerenciamento da política de

alimentação escolaÍ em órgãos

públicos

Domínio da Política

Nacional de

Alimentação Escolar
(PNAE);

Planejamento,

preparação de

cardápios escolares e

de fichas técnicas;

executar cálculos de

valor nutritivo e/por
per capita; custo de

refeições; domínio de

métodos e contÍole de

qualidade dos

alimentos; boas

práticas de majeno de

alimentos e elaboração

30h R$ 2.ó00,00 SEDUC 02

h)

10

Preleitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Genilio Vargas, 1323 - Centro



PAI', DOS FERROS

de POPs; vistoria de

higienização dos

espaços de

armazenarnento e

produção/preparo dos

alimentos e merenda

escolar; controle de

estoque e supervisão de

entÍega de alimentos
pelos fomecedores;

cálculos relativos ao

quantitativo de

alimentos para subsídio

às licitações.

Pre/eitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | Ál/. Geullio Yargas, I i2i - Centro

G(ôinete do Prefeito



PAIJDOS FERROS
Gobinetê do Prefeito

PSTCOLOGO(A)

Graduação em Psicologia e

com registro no Conselho

Competente.

poÍarnentais;

entações para

gramas e atividade

com a equl

educação especial

lals

panhar

s q

real

tzaÍ

vas

implemen

profiss

s; atuar

e/

programas

s

unidades

volver-se

voIvimento

, cognitivas

primriLria

0h 2.600,00 EDUC 5

VAGA
IMEDIADA

(ID)
VAGA

CARGOi
FUNÇÃO

FORMAÇÂO MÍNIMA
[,,

Ic-,
IsEMA
INAL

AÇÁO
REMUNERAÇÁO
(RS) LOrAÇÁO

LOCAL Df CADASTRO
DE
RESERVA

15.

t#
Prefeitura Municipal de Pqu dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | ÀV. Getúlio Yargas, 1323 - Centro



PAI' DO§ FERROS
@inete do Prefeito

brianças d

[dol....nt"r. I

16. ENGENHEIRO(A)
CIvIL

Graduação em engeúaria civil
com registÍo no Conselho

Competente e experiência na

plataforma do SIMEC-FNDE

tir relatóri

infraestruturas

plani

fis
de o

S

uanto pro

etos arqui

tes às ativi

monl

escolares e

; elabo

pervrslonaÍ

trírio;

conferir o

30h R$ 3,000,00 SEDUC 0l

rA

l0

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | Al/. Getúlio Vargas, I j23 - Centro

VAGA
IMEDIADA

(ID)
VAGA

rUNÇÁO
CARGO/

MÍNIMA UN
AÇÃO

LOTAÇÃO
LOCAL DT

CADASTRO
DE
RESERVA



PAIJDOS FERROS
Gobinete do Prefeito

S

s

EDUC.
lacionadas à rotina da

engenharia civil nas

líticas públicas

onais; Executar

atividades

0l

Irot RH

loftlllA
ào En:pnor

Bsàilô

êru

17. GESTÃO
AMBIENTAL

Graduação em Geografia ou

Gestão Ambiental ou

Engeúaria Ambiental ou

Iecnólogo na áÍea de Meio
Ambiente

ecução de proj

etos vinculados

ambiente e

clagem e gesttlo

ambientes escolares

dos pela SEDUC

bientais

sól

como

ambi

uos

tecnolo

a

escolares a

vimento

30h R$ 3.000,00 EDUC l0

I

INUE§EIMI

Prefeitura Municipal de Pau dos Fetos - CNPJ: 08. 148.421/0001-76 | Áy. Genllio Vargas, 1323 - Cento

(ID)
VAGA

CARGO/
FUNÇÃO

FORMAÇÃO MÍNIMA
lo'ror^o

C-H
SEMÁ
NAL

REMUNERAÇÃO
(RS)

LOCAL DE

LOTAÇÃO
VAGA
TMEDIADA

CADASTRO
DE

RESERVA

»


