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LEI Nº 1.117, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012 

 

 
Autoriza contratações temporárias de excepcional interesse público. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
  

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar Servidores para o preenchimento de 
funções temporárias de Atendentes de Educação Infantil e Médicos, em razão de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 324, de 15 de 
maio de 2001. 

Parágrafo único. Para as contratações que trata o caput, fica estabelecido no quadro abaixo, as 
funções temporárias, vagas, carga horária, vencimentos e o prazo contratual: 

FUNÇÕES VAGAS C. HORÁRIA VENC/ R$ PRAZO CONTRATUAL 
Atendente de 

Educação Infantil 
02 20 horas 556,00 07/12/2012 

Médico 02 40 horas 14.700,00 12 meses prorrogável por igual 
período 

Art. 2º Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados todos os direitos previstos 
no Regime Jurídico Único. 

§ 1º O valor dos vencimentos serão reajustados na mesma data e índice dos demais servidores. 
§ 2º O vínculo de trabalho será o administrativo com os direitos e deveres estabelecidos no Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais. 
Art. 3º As atribuições das funções criadas no quadro estabelecido no parágrafo único do art. 1º, 

constam no anexo I, parte integrante da presente Lei.   
Art. 4º As despesas decorrentes destas contratações correrão por contas das dotações orçamentárias 

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

ANEXO I 
 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: Médico 
ATRIBUIÇÕES: Examinar o paciente, utilizando os instrumentos adequados, avaliar as condições 

de saúde e estabelecer diagnóstico nos âmbitos somáticos, psicológicos e sociais; requisitar exames 
subsidiários, analisando e interpretando seus resultados; atender os problemas de saúde ambulatorial; fazer 
encaminhamento de pacientes a outros especialistas, quando julgar necessário; prestar pronto atendimento a 
pacientes ambulatoriais, mesmo nos casos de urgência e emergência, decidindo as condutas, inclusive pela 
internação quando necessária; estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, orientando os pacientes, 
prescrevendo os medicamentos, dietas e demais terapêuticas apropriadas a cada paciente internado, sempre 
que necessário ou solicitado; dar grande ênfase à prevenção de doenças, mas sem se descuidar das 
atividades curativas e reabilitadoras; integrar a equipe multiprofissional de saúde, responsabilizando-se pela 
orientação desta, aos cuidados relativos à sua área de competência, seguindo também as orientações dos 
demais profissionais nas suas áreas específicas; realizar registros adequados sobre seus pacientes, sobre 
vigilância epidemiológica, estatística de produtividade, de motivos de consulta e outras, nos formulários e 
documentos adequados; participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata; 
contribuir no planejamento, administração e gerência dos serviços de saúde, sempre que designado para tal; 
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comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, 
equipamentos e locais de trabalho; fazer pedidos de material e equipamentos necessários a sua área de 
competência; cumprir e fazer cumprir as normas do setor de saúde; participar de projetos de treinamento e 
programas educativos, tanto para profissionais de saúde como para pacientes e outras pessoas da 
comunidade, manter-se atualizado através da educação profissional contínua; propor normas e rotinas 
relativas a sua área de Competência, classificar e codificar doenças, operações, causas de morte e demais 
situações de saúde, de acordo com o sistema adotado; fazer parte de comissões provisórias e permanentes 
instaladas no setor onde trabalha, quando designado para tal; executar na área de suas competências outras 
tarefas correlatas a programas de saúde e tarefas previstas no regulamento da profissão, não descritas acima. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: 40 horas semanais; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços no centro de saúde à noite, 

sábados, domingos e feriados, bem como trabalho de visitas a pacientes. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: nível superior e habilitação legal para o exercício da profissão de médico e titulação 

própria da área específica. 
 
___________________________________________________ 
CATEGORIA FUNCIONAL: Atendente de Educação Infantil 
ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de recreação, desenvolver programas sócio-educativos, aplicar 

projetos pedagógicos orientados. Responsabilizar-se pela hora do repouso das crianças, acompanhar o 
estudante no transporte escolar, realizar atividades de higiene pessoal dos alunos (banho, troca de fraldas, 
escovação, auxílio á utilização de sanitários), atender os estudantes durante a merenda escolar e ou 
refeições, auxiliar os que não se alimentam sozinhos, também administrar medicamentos (acompanhados de 
receituário, obedecendo à dosagem e horários específicos, na ausência dos pais), entre outras funções 
solicitadas pela Direção da Unidade de Educação. 

Requisitos Mínimos para exercer a função: 
a) Ser maior de 18 anos; 
b) Ensino Médio Completo; 
c) Estar apto em avaliação Psicológica para a função; 
d) Carga horária: 20 horas. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 23 de fevereiro 2012. 
 

 

Elton Rehfeld 

Prefeito Municipal  

 

  Registre-se e Publique-se 

 

                Alfredo Höring  

Secretário Municipal de Administração 


