
LEI Nº 1.046, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010. 
 

  
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 autorizado a contratar, temporariamente em razão de 
excepcional interesse público nos termos da Lei Municipal nº 324, de 15 de maio de 2001, 
Servidores para o preenchimento de funções temporárias. 

I - Para as contratações a que trata o caput do artigo, fica estabelecido o quadro abaixo, 
com as funções temporárias, as vagas, a carga horária, os vencimentos e o prazo de duração dos 
contratos: 

FUNÇÕES  VAGAS C. HORÁRIA VENC/ R$  PRAZO CONTRATUAL 

Agente Administrativo 01 40 horas 1.117,74 12 meses/renovável por igual período 
Agente Administrativo Auxiliar 01 40 horas 936,74 12 meses/renovável por igual período 
Atendente Consultório Dentário 01 40 horas 809,75 12 meses/renovável por igual período 
Agente de Vigilância em Saúde 01 40 horas 809,75 12 meses/renovável por igual período 
Atendente de Educação Infantil 02 20 horas 514,61 10 meses 
Farmacêutico 01 40 horas 2.333,97 11 meses 
Mecânico 01 40 horas 1.117,74 12 meses/renovável por igual período 
Médico  01 20 horas 6.838,34 12 meses/renovável por igual período 
Motorista 02 40 horas 936,74 12 meses/renovável por igual período 
Odontólogo 01 20 horas 1.166,99 12 meses/renovável por igual período 
Professor Séries Iniciais 01 20 horas 968,52 10 meses 
Servente/Merendeira 01 40 horas 635,08 02 meses 

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

Art. 3° Os requisitos e as atribuições para o provimento das funções criadas por esta Lei 
passam a ser o estabelecido no Plano de Carreira dos Servidores e do Magistério Municipal. 

Parágrafo único. Excetuam-se do estabelecido no caput do artigo, as funções de 
Atendente Consultório Dentário, Agente de Vigilância em Saúde, Atendente de Educação 
Infantil, Farmacêutico e Motorista, cuja matéria segue anexa a Lei. 

Art. 4° O valor será reajustado na mesma data e índice dos demais servidores públicos 
municipais, excluída a revisão geral anual do exercício de 2011, cujos valores previstos no 
quadro do artigo 1° já contemplam o índice. 

Art. 5º As despesas decorrentes destas contratações correrão por contas das dotações 
orçamentárias de 2011 e seguintes. 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO ÚNICO 
 

ATENDENTE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

Atribuições: proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumento utilizados; sob 
supervisão do cirurgião dentista, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, 
individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, 
orientações de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o instrumental e materiais 
(sugador, espelho, sonda, etc.), necessários para o trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista 
durante a realização de procedimentos clínicos (trabalho a quatro mãos); agendar o paciente e 
orientá-lo ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar e desenvolver trabalhos com a 
equipe de Saúde da Família no tocante à saúde bucal. 
Requisitos Mínimos para exercer a função: 

a) Ser maior de 18 anos; 
b) Ensino médio Completo. 
c) Curso de Atendente Consultório Dentário, com registro no Conselho Regional de 

Odontologia; e ou 
d)  Curso Técnico de Atendente Consultório Dentário ou em andamento; 

 
AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 
Atribuições: atuar na vigilância na área de saúde, combate e controle das endemias e na 
fiscalização sanitária, com atribuições de orientar e propor ações educativas na área da saúde 
sanitária para a população, com trabalhos voltados ao diagnóstico de causas e efeitos, bem com 
atuar na prevenção de endemias através de orientações na visitas domiciliares, vistorias e 
fiscalizações a locais que podem dar origens a doenças, coletas de amostras de água, e leitura de 
água nos domicílios e outras atividades sobre o tema, denunciando e fiscalizando situações em 
desacordo, bem como o acompanhamento de trabalhos da equipe de Saúde, no tocante à sua 
competência. 
Requisitos Mínimos para exercer a função: 

a) Ser maior de 18 anos;  
b) Ensino Médio Completo;  
c) Carteira de Habilitação para Motocicleta (no mínimo categoria AB);  
d) Comprovar habilitação no controle de Endemias e Dengue; 

 
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. 
  

 
 
 



FARMACÊUTICO 
 

Atribuições: confecção de listagens de medicamentos, conferência, data e prazo dos produtos 
adquiridos, assumir a responsabilidade de todos os atos farmacêuticos praticados no 
estabelecimento (posto de saúde); esclarecer ao público o modo de utilização de medicamentos e 
seus possíveis efeitos colaterais e suas contra indicações; manter os medicamentos em bom 
estado de conservação, garantindo qualidade, eficácia e segurança do produto bem como a 
conservação e limpeza do próprio estabelecimento; controle dos medicamentos no local e 
perante os órgãos de controle; colaborar com os Conselhos de Farmácia e autoridades sanitárias 
sobre irregularidades detectadas em medicamentos no estabelecimento sob sua direção técnica; 
preparar e fornecer medicamentos conforme prescrições médicas, avaliação de receitas; aprontar 
produtos farmacêuticos conforme fórmulas estabelecidas; compor estudos, análises e testes com 
plantas medicinais para extrair seus princípios ativos e matérias primas; controlar entorpecentes 
e produtos similares, registrando a distribuição conforme receituários, e demais atividades afins 
orientada pelas Resoluções do Conselho Federal de Farmácia. 
Requisitos Mínimos para exercer a função: 

a) Ser maior de 18 anos;  
b) Comprovar Curso Superior em Farmácia; 
c) Ter Registro no Conselho Regional de Farmácia. 

 
MOTORISTA 

 
 Atribuições: Dirigir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de 
passageiros e cargas; recolher o veículo à garagem ou a local determinado, quando concluído o 
serviço do dia; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento e limpeza; fazer 
reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do 
transporte e entrega de correspondência ou de cargas que lhe forem confiadas; promover o 
abastecimento de combustível, água e óleo; comunicar qualquer defeito porventura existente, 
verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores 
de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; fazer reparos de emergência; verificar o 
grau de densidade e nível de água da bateria, bem como a calibragem dos pneus; auxiliar 
médicos e enfermeiros na assistência a enfermos, conduzindo caixa de medicamentos, tubos de 
oxigênio, macas, etc.; dar plantão diurno e noturno quando necessário, obedecer às normas e 
dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito; executar a lavagem do 
veículo, executar tarefas afins. 
           Requisitos Mínimos para a função 

a) dade: Mínima de 18 anos; 
b) Instrução: 4ª Série do Ensino Fundamental; 
c) Habilitação: Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D”; 
d) Possuir Cursos de Transporte de Emergência, Passageiros e Escolares. 

     Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 08 de dezembro de 2010. 
 

Elton Rehfeld 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 
              
             Alfredo Horing 
Secretario Municipal de Administração 
 

 


