
 
 

 

LEI Nº. 911/2017 
DE: 31/01/2017 

 
SÚMULA: Dispõe sobre a criação de cargos públicos temporários, sob 
regime jurídico administrativo, para o atendimento de necessidade 
temporária de excepcional interesse público da Secretária Municipal de 
Educação, nos termos do art. 37, IX da Constituição Federal e dá outras 
providências. 

 
Eu, PAULO HORN, Prefeito Municipal de Sulina – Estado do Paraná, faço saber a todos os 

habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e, eu promulgo e 
sanciono a seguinte Lei:  

 
           L E I 
 

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, por 
excepcional interesse público, por meio da realização de processo seletivo simplificado, Professor 
de Educação Física, Professor de Letras Inglês, Professor de Artes e Professor com Pedagogia para 
a Rede Municipal de Ensino. 

 §1º - O número de vagas, a carga horária e a remuneração mensal a ser paga aos 
profissionais componentes da Secretaria Municipal de Educação, são as definidas no Anexo I desta 
Lei. 

§ 2º - As atribuições dos servidores temporários a serem contratados constam no Anexo II 
desta Lei e suas alterações posteriores. 

 
Art. 2º - Quando da realização do processo seletivo simplificado, a Secretaria Municipal de 

Educação deverá seguir as seguintes considerações: 
I - o período de inscrições, mediante apresentação dos documentos conforme determinado 

no Edital próprio da seleção simplificada; 
II - critério de seleção pela pontuação de prova de títulos, tempo de serviço na Educação 

Infantil - Séries Iniciais do Ensino Fundamental e apresentação de meia hora aula para banca 
examinadora e, demais requisitos, nos termos do Edital. 

§ 1º - O Edital de Processo Seletivo Simplificado, de que trata esta Lei, deverá ser 
publicado, no mínimo, no Diário Oficial e em jornal de grande circulação na cidade. 

§ 2º - Para fins de ampla e geral publicidade, deverá ainda, o edital ser afixado nos murais 
da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Sulina e da Câmara de Vereadores 
de Sulina. 

§ 3º - As vagas ofertadas serão preenchidas considerando a ordem de classificação. 
 
Art. 3º - Para fins de viabilização da seleção simplificada e classificação dos candidatos 

será constituída comissão, por ato do Secretário Municipal de Educação, composta por 03 (três) 
representantes da Secretaria Municipal de Educação. 

 
Art. 4º - As condições e as exigências para a contratação, bem como as atribuições e 

competências para os cargos, constarão no Edital do Processo Seletivo Simplificado. 
 



 
 

 

Art. 5º - A vinculação dos profissionais contratados com a Administração Municipal se dará 
mediante celebração de contrato individual temporário, regido pelo direito administrativo, devendo 
ser observado, quanto aos deveres e obrigações, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e a 
Lei Complementar que regulamenta a contratação temporária no Município, no que couber e for 
aplicável. 

Parágrafo único - Fica delegado ao Secretário Municipal de Educação as atribuições para 
realizar o processo seletivo ou sua dispensa, a convocação dos aprovados e a devida contratação. 

 
Art. 6º - Os contratos a serem celebrados com os profissionais contratados por esta Lei 

terão a duração de até 12 (doze) meses. 
 
Art. 7º - O planejamento, coordenação, supervisão, prestação de contas e controle dos 

contratos de que trata esta Lei ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Educação, sob 
responsabilidade superior do Secretário Municipal. 

Parágrafo único - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá avocar todas as 
atribuições e atos delegados previstos nesta Lei. 

 
Art. 8º - As dotações para cobertura orçamentária das despesas decorrentes desta Lei são 

aquelas consignadas no orçamento vigente, destinadas especificamente para cobertura das 
despesas com pessoal da Secretaria Municipal de Educação, estando o Poder Executivo autorizado 
a proceder às alterações legais necessárias ao adimplemento desta. 

 
Art. 9º - Ao pessoal contratado nos termos desta Lei aplica-se o Regime Geral da 

Previdência Social. 
 
Art. 10º - O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de até 12 (doze) 

meses. 
 
Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 31 de janeiro de 2017, 31º da Emancipação e 

29º de Administração. 

 
 

PAULO HORN 
                  Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 
em 31/01/2017 
 
PUBLICADO EM _______/02/2017, EDIÇÃO __________, PÁGINA ____________  DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO 
SUDOESTE DO PARANÁ 

PUBLICADO EM _______/02/2017, EDIÇÃO __________, PÁGINA __________ DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 

 
 



 
 

 

 
 
 

LEI Nº. 911/2017 
 
 

ANEXO I 
 

Do número de vagas, a carga horária e a remuneração mensal a ser paga aos profissionais 
contratados.  

 
 

CARGO CARGA HORÁRIA VAGAS REMUNERAÇÃO 

Professor de 
educação física 
(Licenciatura) 

40 horas 01 R$ 2.298,80 

Professor de 
Educação Física 
(Licenciatura) 

20 horas 01 R$ 1.149,40 

Professor de 
educação física 

(Bacharel) 

40 horas 01 R$ 2.298,80 

Professor de 
Educação Física 

(Bacharel) 

20 horas 01 R$ 1.149,40 

Professor Letras 
Inglês 

20 horas 02 R$ 1.149,40 

Professor Artes 20 horas 02 R$ 1.149,40 

Professor com 
pedagogia 

20 horas 02 R$ 1.149,40 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
         

    LEI Nº. 911/2017 
 

ANEXO II 
 

PROFESSOR COM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA,  E,  PROFESSOR DE 
INGLÊS, ARTES e PEDAGOGIA 

 
Atribuições dos servidores temporários a serem contratados. 
 
Descrição Sintética: 
- Executar tarefas inerentes às áreas do magistério e especifica da formação requisitada. 
 
Descrição Analítica  
- Ministrar aulas de acordo com a formação; 
- Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem, de acordo com os 

pressupostos epistemológicos da disciplina ou área de estudo em que atua; 
- Pesquisar e propor práticas de ensino que enriqueçam a teoria pedagógica adequada às 

características da clientela majoritária da escola pública; 
- Participar de atividades de atualização e aperfeiçoamento, visando apronfudar 

conhecimentos pertinentes a educação; 
- Participar com o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais de reuniões do 

conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e outras atividades da escola que exijam 
decisões coletivas; 

- Participar da permanente revisão e aperfeiçoamento dos currículos, metodologias e 
processos de avaliação do ensino; 

 - Manter-se informado das diretrizes e determinações da escola e dos órgãos superiores; 
- Divulgar as experiências educacionais realizadas; 
- Organizar e manter atualizado os documentos escolares (planejamento de aulas, livros de 

chamada, fichas e outros); 
- Cumprir e fazer cumprir horário e calendário escolar; 
- Avaliar o trabalho do aluno de acordo com o proposto no regimento escolar e diretrizes 

pedagógicas; 
- Planejar e executar as propostas de recuperação, segundo as diretrizes pedagógicas e 

regimento escolar; 
- Executar outras tarefas correlatas. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

LEI Nº. 911/2017 
ANEXO III 

 
PROFESSOR BACHAREL EM EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
Atribuições dos servidores temporários a serem contratados. 
 
Descrição Sintética: 
- Executar tarefas inerentes às áreas de prática da ginástica e outros exercícios físicos e 

jogos em geral, entre estudantes e outras pessoas interessadas, ensinando-lhes os princípios e 
regras técnicas, para possibilitar-lhes o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção das 
condições físicas e mentais. 

 
Descrição Analítica  
- Aplicação de exercícios de verificação de tono respiratório e muscular; 
- Aplicação de testes de avaliação física; 
- Aplicação das técnicas especifica de futebol, atletismo, basquete, voleibol e outras 

atividades esportivas; 
- O desenvolvimento e coordenação das praticas esportivas especificas, vistas ao bom 

desempenho dos mesmos em competições; 
- Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executar outras tarefas correlatas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


