
LEI Nº 1.790, DE 04 DE MAIO DE 2010.  
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A CONTRATAR SERVIDOR 
EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A 
AREA DE EDUCAÇÃO  – INSTRUTOR 
DE MÚSICA. 

 
 
 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, para exercício em Escolas da Rede Municipal de 
Ensino, servidor(a) conforme a seguir discriminado: 
 
 I - 01 (Um/Uma) Instrutor(a) de Música, conforme atribuições e requisitos do 
anexo da presente Lei. 
 
 Art. 2º. A remuneração do(a) titular do contrato autorizado, será equivalente a 
R$ 750,00 (Setecentos e cincoenta reais) sem qualquer vantagem ou acréscimos. 
 
 Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias. 
 
 Art. 4º. Aplicam-se, no que couber, ao contratado(a) sob a égide desta Lei, os 
dispositivos da legislação municipal vigente. 
 
 Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o 
inciso II do art. 1º da Lei Municipal 1747/2010 de 26 de fevereiro de 2010. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
04 de maio de 2010. 

 
 

NILVO ANTONIO LAGO 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se 

 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração



 
 
 
 
ANEXO I – Instrutor de Música 
 
 
SÍNTESE DOS DEVERES: organizar, coordenar e executar atividades de ensino e 
aprendizagem musical aos alunos e desenvolver a percepção rítmica de elemento musicais, 
como pulsação, andamento, dinâmica, contagem dos tempos e compassos; 
 
 
 
EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES:   
 
I organizar, coordenar e executar oficinas específicas de Música em Geral nas 
modalidades de instrumentos eletrônicos, corda, sopro e percussão de acordo, violão e 
teclado, desenvolvendo o potencial interpretativo dos alunos; 
II - realizar um trabalho que desenvolva no aluno uma prática saudável e bem 
orientada do tocar através de um método prático e dinâmico; 
III - explorar os recursos que proporcionam ao aluno o desenvolvimento técnico musical 
erudito e popular do instrumento; 
IV – desenvolver a criatividade através da criação musical; 
V- desenvolver noções rítmicas, de pulsação, andamento, dinâmica, contagem dos tempos 
e compassos. 
 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) horário: período normal de trabalho de 20 horas semanais; 
b) outras: contato com o público alvo e apresentações 
. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) escolaridade: ensino superior incompleto, em curso específico na área de música; 
b) outros: aptidão para ao desempenho da função. 
 


