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LEI Nº 1.196, DE 28 DE MAIO DE 2013. 
 

 Autoriza contratação temporária 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 Servidor para o preenchimento de 
função temporária de Professor de Educação Física em razão de excepcional interesse público, nos termos 
do Inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal N 324, de 15 de maio de 2001. 

Parágrafo único. Para a contratação tratada no caput deste Artigo, fica estabelecido no quadro 
abaixo, a função temporária, vaga, carga horária semanal, vencimento e o prazo contratual: 

Função Vaga Carga Horária Vencimento/R$ Prazo Contratual 
Professor de Educação 

Física 
01 20 horas 1.209,21 12 meses prorrogável por igual 

período 
Art. 2º O contrato será de natureza administrativa, com os direitos e deveres previstos no Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais. 
Art. 3° O valor dos vencimentos serão reajustados na mesma data e índice dos demais servidores. 
Art. 4° As atribuições, condições de trabalho e requisitos de provimento da função criada no quadro 

estabelecido no Parágrafo único do Artigo 1°, para Professor de Educação Física, constam no Anexo I, parte 
integrante da presente Lei. 

Art. 5° As despesas decorrentes desta contratação correrão por contas das dotações orçamentárias 
específicas. 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 28 de Maio de 2013. 
 
 

Hardi Milton Eickhoff 
Prefeito Municipal  

 
 

  Registre-se e Publique-se: 
                 
                  Róges Adorian  
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO  I 
 

FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
SÍNTESE DOS DEVERES: Participar do processo de planejamento e elaboração de proposta 

pedagógica, orientar a aprendizagem, organizar as operações inerentes ao processo ensino-aprendizagem, e 
contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino de crianças, adolescentes, jovens, adultos e terceira 
idade, envolvendo-os em práticas de educação física e de esportes no Município e que também representem 
este em eventos locais e regionais, para despertar e criar a consciência da importância da atividade física 
regular para uma melhor qualidade de vida, promovendo a saúde e o bem-estar. 
            REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
            a) Instrução: formação em curso superior de graduação plena com habilitação específica. 

b) Idade Mínima: 18 anos. 
 


