
LEI Nº 1.536, DE 03 DE ABRIL DE 2009. 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A CONTRATAR MONITOR 
DE INFORMÁTICA EM CARÁTER 
EMERGENCIAL  

 
 
 NILVO ANTONIO LAGO, 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 Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter 
emergencial 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, servidor(a) para o cargo de MONITOR DE 
INFORMÁTICA pelo prazo máximo de 06 (seis) meses. 
 
 Art. 2º - A lotação do(a) servidor(a) contratado(a) será o Gabinete do 
Prefeito - Departamento de Cultura e Turismo – Serviço de Inclusão Digital, para atuar 
junto ao Centro de Inclusão Digital. 
 
 Art. 3º. A remuneração do(a) titular do contrato autorizado será de R$ 
465,00 (Quatrocentos e sessenta e cinco reais), sendo os requisitos, as atribuições e 
condições de trabalho do cargo definidas no anexo único da presente lei. 
 
 Art. 4º. Aplica-se, no que couber, ao(a) contratado(a) sob a égide desta Lei, 
os dispositivos da legislação municipal vigente. 
 
 Art. 5º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias. 
 
 Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
03 de abril de 2009. 

 
 

NILVO ANTONIO LAGO  
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se 

 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 
 



 
 
 
ANEXO – MONITOR DE INFORMÁTICA 
Requisitos, atribuições e condições de trabalho  
 
 

Requisitos para Provimento : 
 

 a) idade mínima: 18 anos completos; 

 b) comprovar Habilitação para o Magistério;  

 c) comprovar capacitação para o exercício do cargo de Monitor de Informática 
com a apresentação de certificados de cursos dos quais tenha participado ou 
documentação comprobatório de já ter desempenhado esta função; 

 

 Atribuições do cargo: 
 

 Conhecer, operar máquinas de informática e administrar aprendizagem na área. 

 Executar atividades de monitoramento de turmas e de usuários de informática; 
repassando conhecimentos na instalação e operacionalidade dos programas, rede de 
computadores e internet; desenvolver nos alunos habilidades cognitivas nos níveis de 
conhecimento, compreensão e aplicação dos recursos da informática; garantir que os 
alunos realizem ensaios e experimentações superando dificuldades e desenvolvendo 
habilidades para resolução de problemas; atualizar-se constantemente e repassar os 
novos conhecimentos na área de informática; zelar pela manutenção dos equipamentos 
de informática e praticar atividades afins. 

 

Condições de Trabalho : 
  

a)    40 horas semanais; 

 b)   exercer suas atribuições junto ao Projeto Multimídia – Departamento de 
Cultura e Turismo  
 


