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LEI Nº 1.327, DE 18 DE MAIO DE 2015. 
 

 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 Oficineiro, Médico, Educador Físico e Nutricionista, 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, alterada pela Lei Municipal N° 443, de 15 de maio de 2002. 

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

Funções Vagas Carga Horária Vencimento/R$ Prazo Contratual 
Oficineiro 01 40 horas 1.461,01 12 meses prorrogável por igual 

período 
Médico 01 40 horas 17.100,00 12 meses prorrogável por igual 

período 
Educador Físico 01 20 horas 1.525,34 12 meses prorrogável por igual 

período 
Nutricionista 01 20 horas 1.525,34 12 meses prorrogável por igual 

período 
Art. 2º Os contratos serão 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 e requisitos para provimento e exercer as funções criadas no quadro 

estabelecido no Parágrafo único do Artigo 1°, são as estabelecidas no Anexo I, parte integrante da presente 
Lei. 

Art. 5° As despesas decorrentes destas contratações 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 18 de Maio de 2015. 
 

 
Hardi Milton Eickhoff 

Prefeito Municipal 
 

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

CATEGORIA FUNCIONAL: OFICINEIRO 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Realizar atividades educativas (oficina terapêutica) no campo da saúde mental 

(artes em geral: recreação, e/ou artes plásticas, e/ou artesão, e/ou musicalização); trabalhar em equipe 
multiprofissional, colaborando na construção do projeto terapêutico singular do usuário; trabalhar na lógica 
do território: conhecer, intervir e avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades do usuário; 
realizar atividades que promovam o desenvolvimento de várias habilidades; perceber, reforçar e desenvolver 
a capacidade criativa do usuário; transmitir, mediar e facilitar conteúdos educativos por meio de 
metodologia que possibilite o desenvolvimento psíquico do usuário; participar de reuniões de equipe; 
realizar visitas domiciliares quando necessário; promover e participar de ações intersetoriais; realizar 
planejamento das atividades e desenvolver integralmente as atividades educativas; acompanhar os usuários 
no desenvolvimento das atividades ministradas; registrar a frequência diária dos participantes na atividade 
educativa; fomentar a participação e orientação dos participantes na atividade educativa; avaliar o 
desempenho integral dos participantes; interagir permanentemente com o usuário na oficina terapêutica com 
fins de promover saúde mental; fiscalizar o manuseio do material utilizado para os trabalhos; introduzir 
novas abordagens na área, em consonância com a demanda do serviço; atuar ética e profissionalmente; 
operar equipamentos eletrônicos – câmeras, filmadoras e outros, captando, transmitindo, editando e 
realizando outros procedimentos; realizar estudos, elaboração, redação e produção de documentos 
necessários à área de atuação. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EXERCER A FUNÇÃO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: nível médio completo.  
 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: 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; 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 
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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. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EXERCER A FUNÇÃO: 
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: EDUCADOR FÍSICO 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Desenvolver atividades no âmbito do Programa Academia de Saúde que 

envolvam práticas corporais e atividades físicas; orientar a prática de atividades físicas, práticas artísticas e 
culturais, trabalhar em conjunto com a equipe de Atenção Básica, orientar atividades de promoção da saúde 
a serem definidas pelo grupo de apoio à gestão do Programa em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência Social. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EXERCER A FUNÇÃO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: nível superior completo na área de Educação Física.  
 
CATEGORIA FUNCIONAL: NUTRICIONISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos Deveres: Orientar sobre cuidados na alimentação e nutrição voltados a promoção e 

proteção da saúde, prevenção, diagnostico e tratamento de agravos, juntamente com a equipe de atenção 
básica com uma rede de cuidados; identificar os principais agravos e as necessidades de saúde alimentar e 
nutricional (doenças crônicas, e seus fatores de risco); Orientação sobre hábitos alimentares; Fazer 
avaliações dos programas de nutrição em saúde pública; orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a 
serem desenvolvidos juntamente com o educador físico e a equipe de Atenção Básica; prestar assistência e 
educação nutricional para indivíduos sadios ou enfermos; orientações dos modos de vida mais saudáveis, 
Promover avaliação nutricional e do consumo alimentar das crianças; Promover adequação alimentar 
considerando necessidades específicas da faixa etária atendida; Promover, programas de educação alimentar 
e nutricional, visando crianças, pais, professores; Executar atendimento individualizado de pais de alunos, 
orientando sobre alimentação da criança e da família; Integrar a equipe multidisciplinar com participação 
plena na atenção prestada a clientela; planejar, coordenar e supervisionar demonstrações de produtos da 
merenda escolar (degustação e demonstrações técnicas). 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EXERCER A FUNÇÃO: 
a) Idade: mínima de 18 anos; 
b) Instrução: nível superior completo em Nutrição e Registro no Conselho Regional de Nutrição.  

 


