
LEI Nº 2.468, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 
 

Autoriza o Poder Executivo a contratar 
servidores em caráter temporário para a 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Turismo, Desporto e Lazer. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a contratar servidores em caráter 
temporário e por contrato administrativo de serviço temporário, com base no permissivo 
constitucional constante do art. 37, inciso IX da Constituição Federal, dentro das 
necessidades do interesse público, conforme a seguir especificado. 
 
 I - 04 Monitores Escolares, para Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Turismo, Desporto e Lazer, com regime de trabalho de 40 horas semanais, a partir do 
início do ano letivo de 2019 até 31/12/2019. 
 
 Parágrafo único. Para a contratação autorizada, deverá ser feita seleção 
mediante processo seletivo simplificado. 
 
 Art. 2o As atribuições, condições de trabalho, requisitos para o provimento da 
contratação, está definido no Anexo Único, que é parte integrante desta lei. 
 
 Art. 3o A remuneração do profissional contratado será equivalente ao padrão 
08 e coeficiente 2,20. 
 
 Art. 4o Aplica-se, aos contratados sob a égide desta Lei, os dispositivos da 
legislação municipal vigente. 
 
 Art. 5o As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias. 
 
 Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 12 de novembro de 2018. 
 
 

LUIZ ANTONIO BURIN 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 
 
ROGÉRIO LUIZ DELAMEA DALMOLIN 

Secretário Municipal da Administração 



ANEXO ÚNICO 
 
 
Cargo: MONITOR ESCOLAR 
Nível: Médio 
Padrão: 08 
Coeficiente: 2,20 
Código: 2.1.08 
 
 

ATRIBUIÇÕES: 
 

 Síntese dos Deveres: Orientar os alunos quanto às normas da unidade 
escolar; organizar a entrada e saída dos alunos; zelar pela disciplina dos alunos dentro e 
fora das salas de aula, no ambiente escolar; contribuir com os trabalhos dos professores e 
orientar e auxiliar os alunos no transporte escolar. 
 
 Exemplo de Atribuições: Apoiar o educador nas ações de cuidar e educar; 
auxiliar as crianças na higiene pessoal, sempre que necessário e nos horários 
estabelecidos; Colaborar com o educador na hora do repouso, organizando os colchonetes, 
lençóis, travesseiros e fronhas, para maior conforto das crianças; Responsabilizar-se pelas 
crianças que aguardam os pais/responsáveis ou transporte escolar, zelando pela sua 
segurança e bem-estar; Fazer a limpeza e desinfecção dos brinquedos e demais 
equipamentos de recreação; Oferecer e/ou administrar alimentação as crianças nos 
horários pré-estabelecidos, de acordo com o cardápio estipulado por faixa etária; Cuidar 
da higienização das crianças visando à saúde e bem estar; Estimular a participação das 
crianças nas atividades de grupo como jogos e brincadeiras, visando o desenvolvimento 
das mesmas; Fazer anotações nas agendas dos alunos, quando requisitado, relatando os 
acontecimentos do dia para manter as famílias informadas; Auxiliar nas atividades 
pedagógicas de acordo com a orientação do professor; Zelar e controlar os objetos e 
roupas individuais das crianças e da creche; Executar atividades correlatas; Acompanhar 
alunos no embarque e desembarque no transporte escolar, verificar se todos estão 
assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar, orientando e 
auxiliando os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de segurança. 
 
 Condições de trabalho: 
 a) Carga horária: 40 horas semanais.  
 b) Outras: Serviço externo; contato com crianças. 
 
 Requisitos para preenchimento do cargo: 
 a) Idade mínima: 18 anos. 
 b) Instrução: Ensino Médio Completo. 
 c) Recrutamento: Processo Seletivo Simplificado. 


