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Lçi. ÇggUllementar no 1.1_3../ 2018

"Dispõe sobre alteração na Lei Complementar
n" OO2/93 e de alteraçào na Lei n 675/14, cría
emprego público em comissâo e dá outras
providencias".

Francisco Pinto de souza, Prefeito Municipal de Iaras, Estado
de Sâo Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Camara
MunicÌpal aprovou e eu szuxciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1o- Fica criado o parágrafo único, do art. 1", da Lei no
675/ 14, que terâ a seguinte redação:

Parágrafo único - A Gratificaçdo por seruìços Ertraardinárias éa uantagem pecunidria de carâter transitôio, críad.a para atender cL encargos
específims e/ou extraardinárias, çpe acarretem mãio, resporzsctbìIidade ao
seruidor, atribuída escclusiuamente aos seruÌdores púbtìcos efetìuos da ptefeifitra
Municipal de lara,s.

Art.2o. Fica alterado o art.2, da Lei n" 6T5/14, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

I - Por funções telacionndas à eoordenaçõn de eqìpes d.e
funciorwrios, dÊ eqtipes arttratadas ou. equipes tastràaãcm em
anuênios e que tenlwm 6mo finnlidade a limpeza pubrica do
Município;

ry Por funpões relacionndas à coordenação de equipes de
funcìonârios, de equipes ontrata.da,s ou eE úpes lastràaàss emqnuênios qte tenLnm como ftnnlidade a maruttenção, reparos e
con serto s dn s prôprio s municip oís;

III - Para o exercício das fun@es de pregoeiro, que abrangem a
creden-ciamento dos interessados na tieitoção modalìd.ode yíregao,
mediante a uerìficoção dos doqtmentos que umproaem a existêncìa
de poderes para a formulaçdo de proposta.s, lances e demais atos
üte.renÍes ao ceriame; o recebimento dos enuelapes das proposlas e
larrces e dn dacumentação de hnbÌtitaçaoj q. mndu@o dos
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proceãimentos relaüuos cos lantes; a aberfitra dos enuelopes das
proposta"s de preços; a arú)ise de qceitabilidade das proposúas e
Iqnes e stÁa do^ssifiu@o; a negociação dos preps com uistas à.
sua reduçdo; a a"berhtra dos enuelopes de hnbilitação e s:ua" análise;
a hnbilitoção e a adjudicaçao do objeto do ceriame oo licitante
uenÊedor, se não ttuer hnuido na sessso púbtica a declqração de
húenqão motiuada de inÍerposìção de reatrso; a elaboração de atas;
o reebimento dos reeursos e o encdminlwm.ento dns processos
deuidamente ínstnádos ò anftortdade superior para a. decisão,
adjuücaçdo do objeto da licitação e lrcmologaçdo ou reuogação ou
anulagdo da prccedimento licitatôrio; a fiscaliz,ação dos afos
preparatôrios do corttrato aãministratiao, com o uerifi.cago da
capacidade do untratado eÍn firmar ajustes com o AdministraçÕ.o
Públia. municipal; a resposta aos pedidos de esclarecímentos
efefinda^s porinteressados na participaçõo do certame_

M - Para o exercício das furqaes de membro da comissão munieìpat
de licìta4oes, ç[te abrangem o exame da regularidade formal dos
doqtm.entos de hnbititaçdo; a realização das dirigências necessóa,as
pcffa. a licítaçõo; a decisdo sobre a tnbilitação e inabilitaçdo dos
licitantes; o fulgamento das propostas técnico.s ou com.erciais,
qtanto on a.specto formnl e de mnrito; a cla.ssificor ou desclassiftcar
as propostas; o ree.bimento de recrtrsos irtterpostos contra.rr.
atos, dingidDs à autoridadÊ supeior, informando aos demais
particìpantes da licitação a s-ua 'intetposiçdo cle dando-lhes o
seguimento regol; a aprecíação dos reclarsos interpostos, reuendo o
ato respectÌuo, se for cdsq ou remetendo o recurso deuid.amerúe
instnido à anÉoridaãe supeior; a prâüca dos dem.oris atos
necessdrios do desenuolümento das licita.@es; a uotação /ros
procedimerúos licitatôios de que partìcipar; a elaboraçõo de atas; a
presidir, no @.so específico do presìdente d,a cornissõq as licitações
da PrefeÌtura Illunicipal de laras; d @nuocdr os d.emais membros, no
ce.so específicn do presiderúe da. comissaq para participorem das
rettnìoes; a mnnter a ordem, no @so específico do presìdente d.a
comissão, conduzìndo os traballws da mmissão e outras atribuipes
pertinentes; a fism.Iizaçdo dos atos preparatóios do conìrrrto
aàministratiuo, rcm a uerificoçao da capacid.ade do contrataào em
ftrmar ajustes @m o. Administrsção pttbtica murticipal; a resposta
aos pedid.os de esclarecimentos efetuadas por iàteressadoì nq
p articip ação do certqme.
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V - Para o exercício das furryões de membro de comissão de
processo aàmüústraüuo disciplinar e m.embro dq elmissão de
sindÌcâncta, çpte abrangem a. unduçao e impulsão dos tro.ballos do
colegìado; a elaboração da.s inüma@es, citaçoes, despochos, ait&s,
termos, certìdoes e demnis atos de etqtedienÍe; o. soluçdo de
incidenfes surgidos úsante a cortduçaa dos trabatlns; a
designn4do e particìpação dos audiêrrcias necessdrias íw curso dos
procedinrcntos; a participação nn ela.boroção do relotóio final; a
organiz,a.ção e gaarda do arquiuo de doqtmentos; a rturrr.eTaçao e
ntbrica dos autos; a cenidao nos autos das ocorrênrías ne.cessdría.s;
exerer otúras atribuiçaes alfins'.

W - Para o qercícío da uordennção do órgão de acolhimento
institucionnl do Município (casa Abigo sarúo. Luzia), que abrange a
gestã.o aãminÌstraüua do órgdo; a elaboração, em anjuntq com
equipe técnìca e demais colaboradores, do projeto político-
pedagógin do seruiço; o auxílio rrct organização de seleçdo e
antratação de pessoal e supenisãa dos trabalhos desenuolüdos no
ôrgão; a artianlação @m a rede de seruips e autorídades
fisml:izadoras; a artìculdçãa com as entidades de garantia dos
üreitos das criança e dn oãolesemte; o atenÃirnento às cri.angas e
adolescentes em situação de abandono e risco social, encaminhndos
pelo Conselho Ttttelar, Poder Judicìdio e de.mais órgãos
umpeterttes; a arganização e fiscatìzação das atìaidades de roüna
do órgão; a superuÌsão dn lwdrio de funcionomento do órgao; a
ortenÍaçõa e ayxílio na alimentoção, hi@ene pessoal e
d.esenaoluimento das aüvidaá.es uoltadas ò. preseraaçõo da limpeza
e higíene do ambiente de conuívío; o. superuisão do
acompaflhnmento e orientaçao das críarqns e adolescentes em
tarefa"s eseolores, aos deslocqmentos para atendimento na.s dreas
dn saitde, lazer, edumção e @mparecimentos solicíta-dos pelo
Poder Judieidrio; o a@mpanhnmento e disponibiliza@o de
atìüdades socioeducatiaas, recreatiua-s, laboraís, cLrtísticc,s e
culütrais às crianços e adolese,ntes; o zelo pelo bem-estar e
segurcfiwa. das pessoas sob suã. responsabitidade; a
superuìsão das ftchas de csdastTo e liuros de ocorrências do
órgão; a denúncia im.edíato. ons órgãos competentes sobre qtalqter
suspeita d,e üolêtlcia, 'r.czus tratos ou exploração anÍra a cria,nça T

ou a.dolescente; a organizoçdn de euentos, rettniões e demais ïenarttros de trabalho, sempre que necessâio; a confid.etrcio.lidade eo respeito à éüca rì.os relacionarnerttos corrl as pessoas
abrigaãas; a qceatção de outra.s qüuid.ades a1fin^s.
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VI - Para o exercícìo de coordennçdo dos programds de Saúde das
unì.dndes Bá.sica.s de saúde e/ ou Programa. de saúde da FamíIia,
que abrangem a gestao adminìstraüua da.s Unidodes Basicos de
Saúde e/ ou Program.as de Sattde da Fam,íIia, o planejamento e o
desenuoruimento dos programas e projetos qte üsem disseminar
fenamentas de eunnmia da saúde, adequaà.as ao aprìmoromento
dn Política Na.cionol de Saúde; o incentìuo e apoio d
insüarcionnlização da econamia da. saúde ,7.o dmbito do SUS,. o
planejamento e a auatìaçdo dos ações relacìonadas d saúde no
ãmbito dn ôrgão públía; a organizaçd.o e comando da,s equipes de
traballn; a obsentãnria d.os prìncípios e diretrìzes do,Sì'stemo llnico
de Saúde; a elaboração de relatôrìos de gestão; a particìpação,
aompanhnmento e aualia.ção da exeatção das atiúdades preuìstas
nn legislação federal, esta.dual e municipar relacìonados a saúde; o
monitoram.ento e aualiação peióüca das eqtripes sob sua direçã.o;
outras atíüdades n€cessâiqs para o deuido desenuolvime,nto da
fun@o.

Art. 3o. Fica criado o Anexo III, da Lei Complementa-r no
675/14, que terá a seguinte redâção:

OS (cincol vezes a UFM (Unidade deGratificada de Coordenador daFìT

05 (cinco) vezes a UFM (Unidade de
Referência do Municí

Função Gratificada de membro da
Comissão Mun al de Lici

OS (cinco) vezes a UFM (Unidade de
Referência do Municí

Função Gratificada de kegoeiro

05 (cinco) vezes a UFM (Unidade de
Referência do Município)

Fun@o Gratificada de Coordenador de
equipes, efetiva, contratadas ou
equipes lastreadas em convênios que
tenham como finalidade
administrativa, de manutenção,
reparos e consertos dos próprios
munici

05 (cinco) vezes a UFM {Unidade de
Referência do Municipio)

Função Graüf,rcada de Coordenador de
Equipes, efetiva, contratadas ou
Iastneadas ern convênios e que tenham
como finalidade a limpeza publica do
Município

GRATIFICAÇÃOFUN
^A.NEXO III

rj
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Art. 4o. Fica criado, junto ao Quadro de pessoal - Empregos
em Comissão - Anexo I, da lei Complementar n". OO2/1993, o emprego publìco
em comissão a seguir descrito:

Escolaridade

05 (cinco) vezes a UFM (Unidade de
Referência do Município)

Função Gratificada de membro da
Comissão de Sindicância

05 (cinco) vez,es a UFM (Unidade de
Referência do M

Função gratificada de Presídente da
Comissáo de Sindicância

05 (cinco) vezes a UFM (Unidade de
Referência do Municí o

de Presidente da Comissão
de Licit

Função
Munici

OS (cinco) vezes a UFM (Unidade de
Referência do Município)

F unção Gratificada de membro da
Comissão de Processo Administrativo
Disci

05 (cinco) vezes a UFM (Unidade de
Referência do MunicÍpio)

Função gratifi.cada de Fresidente da
Cornissão de hocesso Administrativo
Disciplinar

leferência do Municipio)Casa Abrigo Santa Luzia

Referênciacioassistenciais
tribu

dacla detroeSO docompetên CenS dseÍvlço
, , OSemoruenar acompanhartorarplanejarcoordrçoes: Gerir comandarA

articular
articulação

projetos
impactoseÍiciênciaeficácia"referência

avaliarucati

profissional
famíüas;

térirofrssÍonaís

referênciaprocedimen

nidadproteçaoprojetos
tação

ava.ìiarCRAS;

ASdo CRASno detórioterriblicasüca.sdemais e dasso stenciaìcl0assrredee ão dapotencializaçto,mapeâmen eaÍs açoesUS dtuos efeuarrona q dde vidas e ualidadeservrço
âS,t programse os doa,do CRASde ,, u1pea eqcomtevlo sistematicamenconvlvos deos socioedservlços

ecom AS famílÍass socíaltrabalhodelógrcos e metodoteonco-tasme ferramen1()
, oS, e operacional,pea equrcomn técnicatamenteconjudefinir

, toe dasamen desligamenavaliaçãotomonitoracom topanhamen ,,, saouOSpe pequracom incilo decndemunrcrp defïnir
onoserylçose dteritôrioptee dstâdofaredepelaCRAspeloofertados
snOSsers serviçoâe idos1ns iasfamÍldae sionaisprofrspaÍticipação dodiálogo

, ma.n otereç de formaaçÕeâ.ocua exearco dasordenSCRAdoreferencia
e contrapara garantiaOS datoseacom avaliarpanhar

, et uneaçoAS idade dadaçaononl avaÌiregistrotomexecu torameção
t au ea coordenardnaloperaciobâsicasocíaIde

, eprogramase au\- man serviçosdeimplantm do CRAStençãotaçãoplan
, processooepanm deaco harArticularSocialAssistência

Ensino Superior Completosemh
40o9

Coordenador Diretor do CRAS
uor

Carga
HoráriaRefDenomínaçáo - Vaga

t'i" .;t,

t=

.' t.'
íl l-t '
.i.1 ',
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Art. 5'. Ficam alterados os requisitos para o emprego /cargo
público de Secretario Municipal de Meio Ambiente, integrante do Anexo I, da úi
complementar n" oo2/93, que pâssa a vigorar com a seguinte redaçâo:

Art. 6o. Ficam criados, junto ao Quadro de pessoal
Empregos Permanentes, a serem regidos pela cLT Anexo II, da Lei
complementar n". oa2/ 1993, os empregos publicos a seguir descrìtos:

;ìt'.
. -..:,,i

íí-.i I I i

i:t''

:âi:

serviços socioassistenciais no território de abrangência do CRAS; executar
outras tarefas correlatas.

PAIF
Básicolí

comoàtcomop rededaatu dearticuladorbemeloaçoes ofertadasdas
org€rner pea;SSIea larespondpunCS Jaç SocialstênciaAtic dto ao

LivreCurso
superior
completo de
Engenheiro
Agrõnomo,
Engenheiro
F'lorestal ou
Engenheiro
Ambientaì,
com inscrição
no respectivo
órgão de
classe

R$ 2.639,00o1Secretário
Municipal de
Meio Ambiente

Carga horariaRequisitosSubsÍdioQuantidadeEmprego/cargo
público

e avaliação dos mecanismos de comportamento
humanto, elaborando e aplicando técnicas psicolôgicas, como testes para a
determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais ou moÍoras e
outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e
treinamento no campo profissional e o diqgnóstico e terapia clínicos; ptocèder a
formulação d.e hipóteses e à sua comprovaçao experimental, obsenrando a-

de laboratório e de outra

Atribuições: proceder estudo

a obterrealidade e efetivando

Ensino Superior Completo na
respectiva area e Registro no

teConselho com
40hs/sem10

Psicólogo
04 (quatro) vagas

DscolaridadeCarga
HorâriaRef,Denominação - Vaga
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Atribuições
munlcr essidades

iagnóstico
ut- suanosnec dosdosa devisando

ucno publicaaçãosso da edsetorpslcosen cialvolver dde

Ensino Superior Completo na
respectiva área e Registro no

te-Conselho
3ohs/semo9

Psicopedagogo
O2 (duas) vagas

Escolaridade
Carga

HoráriaRef.Denominago - Vaga

elementos relevantes âo estudo dos processos de crescrmento 1n
aprendizagem, persona'lidade e outros aspectos do comportamento humano e
anìmal; analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra
espécie que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente, consultand.o
testes, elaborando psicodiagnósticos e outros métodos de verificação, trÌâtra
orientar-se no diagnóstico e tratamento psicolôgico de certos disturbios
emocionais e de personalidade; promover a correção de disturbios psÍquicos,
estudando características individuais e aplicando técrricas adequadas, para
restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humago;
elaborar e aplicar testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos
psicológicos, para determinar o nível de inteligência, faculdades, âptidões, traços
de personalidade e outras características pessoais, possíveis des{ustamentos ao
meio social ou de traba-lho ou outros problemas de ordem psÍquica e recomendar
a terapia adequada; participar na elaboração de anah.ses ocupacionais,
observando as condições de trabalho e as funções e tarefas tipical de cada
ocupação, Ptrâ identiÍìcar as aptidões, conhecimentos e traços de personalidad.e
compatíveis com as o<igências da ocupaçao e estabelecer um processo de seleção
e orientação no campo prohssionaÌ; efetuar o recnrtamento, seleção, treinamento,
acompzÌnhamento e avaliação de desempenho de pessoal e a orientação
profissional; promover entrevistas e elaborar e aplicar testes, provas e outras
veriÍ-rcações, a frm de fornecer dados a serem utilizados nos serviços de emprego,
administração de pessoal e orientaçao individual; atuar no campo educaci"""t,
estudando a importância motivação no ensino, novos métodos de ensino e
treinamento, afrm de contribuir para o estabelecimento de currÍculos escolâ_res e
técnicas de ensinos adequados e determinaçâo de caracterÍsücas especiais
necessários ao professor; reunir informações a respeito de pacientes,
transcrevendo os dados psicopatológicos obüdos em testes e exames, para
fornecer a médicos analistas e psiquiatras subsídios indispensâveis aos
diagnósticos e trâtamento das respectivas enfermidades; diagnosticar a existência
de possÍveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais
mínimas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psÍquicos, aplicando e
interpretando provas e outros reaüvos psicológicos, para aconselhar o tratamento
ou â forma de resolver as dificuldades momentaneas; pode também atuar na ârea
de propaganda, visando detectar motivaçoes e descobrir a melhor maneira de
atendê-Ias executar outras tarefas correlatas executar outras tarefas correlatas,

\J.

ia

I1.,
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públ icos munlclpars planej a-r deSCnvolver executar acompanhar e
âValiar estrategìas de lntervençoes psrcosSOüAIS diversas a- partrr das
necessidades e clientelas identificadas participar dentro de SUa especialidade de

ultidisci
,

equrpes m plinares e prograÍnas de açao comunitâria visando a construção
de uma açao lntegrada na area. da educa@o desenvolver ações de pesqUTSâS e
aplicações prâticas d

^
psicologia no ãmbito da educação; participar de forma

1ntegrada com toda a equrpe técnico-ad minÍstrativo-pedagógica, da construção e
elaboração coletiva do proJeto político-pedagógico da unidade escolar; contribu tr
Junto a equrpe técn ico-administrativo-pedagôgica, no planej amento no
acompaÍÌhamen to e na avaliação das atividade desenvoìvidas na Secretaria
Municipal de Educação e nas unidades escolares, visando uma ação articulada;
desenvolver atividades com â comunidade escolar, visando identifrcar e minimizar
diflrculdades psicossociais que possam bloquear o desenvolvimento de
potencialidades, a autoestìma e o o<ercício da cidadania consciente; desenvolver,
junto com a equipe técnico-administratìvo-pedagógcâ, atividad.es com educadores
e aÌunos, objetivando a explicação e superaçao de entraves institucionais no
funcionamento produtivo das equipes e no crescimento individ.ual de seus
integrantes; participar, junto à equipe tecnico-administratívo-pedagógica, de
procedimentos quzt-nto ao conhecimento da relação professor-aluno em situações
escolares especificas, colaborando na implementação do projeto poìítico-
pedagogico da unidade escolar, com os d.emais membros de apoio téènico à
educaçao; contribuir para o processo de orientaçâo pau:a o trabalho, tendo como
princípio a relação trabalho-conhecimento, vínculada à prática social, indivídual e
coletiva; selecionar, pesquisar e estudar assuntos especificos de seu campo de
trabalho, procurando rnanter-se atualiaado quanto aos processos de
aprendizagem, desenvolvimento humano, relações interpessoais e dimensoes
insütucionaís; participar da atualjzaçao pedagógica, através dos grupos de
estudos e dos conselhos de cl;asse; desenvolver, junto com a equif técnico-
pedagógica e corpo docente, atividades com os educandos, visando um trabalho
preventivo relacionado à afetividade, cognição e socialízação; diagnosücar as
necessidades dos alunos dentro do sistenra educacional e analisar com o
orientador educacional possÍveis encaminharnentos a serviço de atendimento
psicologico, clinico, fonoaudiolôgico, médico e outros serviços publicos da
comunidade; participar de reuniões técnico-pedagógico-administrativas, sempre
que solicitado; assessorar, prest€Ìr consultoria, e dar pâreceres dentro de urna
perspectiva psicossocial voltadas païa a ãrea educacional; aplicar métodos e
técnicas psicológicas, como testes, provas, entrevistas, jogos e dinârnicas de
grupo voltadas para o acompanhamento pedagógico e educacional; desenvolver
açóes voltadas para a criatividade, autoestima e motivação dos educa'dos;
elaborar e emitir laudos, atestados e pareceres mediante necessidade dos
educandos; atuar, na qualid.ade de instrutõr de treinamentos e outros eventos de

natu mediante em so de e

Ë'.r'

Praça Monção, 683

r-
- Tele-fax (74) 376+-9400 - CEp 1BZTS-OOO - Iaras _ Sp



PREFEITURA MTINICIPAL DE TARAS
= =: = = =: = = = =:::= =:: = = =:_- =: = == =:: = = =: = =:: =:: = =:::

Iaras - Mãe Dãgua - Estad.o de São paulo
CNPJ - n" 57 -263.949 /O00 t-OO 671

Atribuiçõe s: realì-am açoes especÍÍicAS de dÍspensação de produtos e servlçoS
farmacêu ticoS; realizar açoeS de contmle de qualidade de produtos e sennços
farmacêu ticos gerenciando aÍrnazenamen to d stribu rçao e transporte deSsesprodutos; desenvolver produtoS e sernços farmacêu ticos; coordenar políücas de
assistência farmacêu üc4' rcalizaÌ anáJises clínicas toxicológicas fisico-qurmlcas,
biológicas

,
rnlcrobiolôgicas e bromatológicas realizar pesqu ISa sobre OS efeitos de

medicamentos e outras substâncias sobre orSaos, tecidos e funções vrtais dos
seres humano e dos anlmal s; selecionar oS medicamen tos essencran S à serem
utilizados no sistema público munlcrpal de Saude redigir a padronização de
medicznentos e mantê-la atualizada; divulgar e prestar informaçõe sobre
medicamentost assessorar a Secretaria Municipal de Saúde e dem AIS au toridad eS
hierarquicas munlclp€tls nos ASSUNtos referen tes aos medicamentoSpadronizado desenvolver açoes educativas elabor2lr norÍnas para prescnçao
dispensaçao de medrcâmentoS novos e de uso restrlto vtsando d sciplinâr
harmonizar condutas terapeuticas e racionalizar o uSO de medlcâmen toS elaborar
ou a.tUalizar' e lncentivar a adoção de protocolos terapeuticoS e diretrizes
terapëu ticas efrcien tes e custo efetiVO; avaliar pedidos de inclusão e exclusâo de
medicamen toS da relação de medicanen to CSsenctâts contribuir com as âçoCS defarmacov igilância; promover estudo s de tl tiliz.açâo de medica:len toS conperfil de

sumo
utiliza@o, reaçoCS adverszÌs, lmpacto econolnlco, dentre outros)fomentar e participar das aüüdades de educa@o continuada da equrpe de úde

bre
Sâ

so Ll.So racional de medicamentos; desenvolver e apoiar açoeS que V1sem apromoçâo do uso racional de medicaltrrentos elaborar e divulgâr informaçõesobre
t S

os medrcamen tos slonans da saude e u or melo de

Superior Completo na
respecüva área e Registro no
Ensino

etenteConselho
4ohs/semt2

Farmacêutico
O2 (duas) vagas

Escolaridade
Carga

HoráriaRef.Denominação - Vaga

aminhamenRealizaç1o
sistemataçãoAlimen

aüRealizaçãoconvivência
responsáveisproÍissionaistecnico

familiares.ediaçâofa.mÍlias
inforrnações

dades;necessário

tas-ou correlaexecu tras tarefastarsetoriais;
paratoe encdcoletiva.formatrabalho deto doplanejamen eS desenvolvídasaçõeregistro dasde Ínforrraçao,do

nscodetuaçÕeso aumenlr 31to deprevene VIS€ìInquetostonSC projdevolvimende
va l-S busca.deulovrnctoe defortalecimenservlços de

p Seloaoscontinuadocomu Aporonltárias.
vas ecoletiatividadetoS devlmenvlsl senvolDeeoS tas domiciLiareparticularizad StoatendimenpoSsru deReaÌizaçâodeMas

stoencaminhamene derealizaçõesdeto, ofeftaAcolhimencorrelatas.
ouarcuexee tras tarefastrespsuaSO onsabilidado, ueq bestãotrabalhde

epamentosequ localIos maqurnâsmateriaise conos servadoslimporganizados,
manI tersuase alÍvao deau exerclctotorizadoquando oue tros,masS e informáticadesistepamenerar toopsu equrpenorautorização

I
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Atribuições: cuidar de crianças da primeira inÍãncia, crianças, adolescentes,
jovens adolescentes, jovens adultos, adultos e idosos, inclusive todos aqueles com
deficiêncb, à partir de objetivos estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Iâras,
zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoaÌ, educaçao, cultura,
recreação e lazer da pessoa assistida; desenvolver atividades de cuidad.os básicos
essenciais pzìra avida diária e instrumentais de autonomia e participação social
dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as
dimensões individuais e coletivas; desenvolver atividades pâra acolhimento,
proteção integral e promoçâo da autonomia e autoestima dos usuários; atuar na
recep@o dos usuârios possibilitando uma ambiência acolhedora; identificar as
necessidades e demandas dos usuários; apoiar os usuarios no planejamento e
organiza@o de sua rotina diária; apoiar e monitorar os cuidados dos órgãos
públicos, como organìzação e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos;
apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, orgatljzação,
alimentação e laznt; âpoiâr e acompanhar os usuários nas aüúdades extenras;
desenvolver atividades recreativas e lúdicas; potenciatizar a convivência familiar e
comunitária; estabelecer e/ou potencializar vinculos entre os usuários,
profrssionais e fam-iliâres; particìpar das reuniões de equrpe pârâ o planejamento
das arividades, avaÌiação de processos, fluxos de trabalho e resultado; garaltir o
acompanhamento e a segurançâ dos usuários, inclusive aqueles com
necessidades especiais, e dar suporte para o atendimento educacional reali-ado
dentro ou fora da sala de aula; executar outras tarefas correlatas.

Ensino Medio Completo40hs/ semo5
Cuidador

6 íseis) - vasas

Escolaridade
Carga

Horá,riaRef.Denorninação - Vaga

ou outros meios; avaÍiar financeiramente a
paüonizaÉLo pana manutenção do estoque mÍnimo de remédios. Promover o uso
racional de medicamentos e otimizar a farmacoterapia com o propósito de
alcançar resultados defrnidos que melhorem a qualidade de vida dos pàcientes e
usuários. Desenvolver em colaboraçao com os demais membros da equipe de
saúde ações para a promoção, proteçao e recuperação da saude, e â prevençâo de
doenças e de outros problemas de saude. Analisar a prescrição de medicamentos
quanto aos aspectos legais e trlcnicos. Realizar intervençÕes farmacêuticos e
emitir parecer farmacêutico a outros membros da equipe de saúde, com o
propôsito de auxiliar na seleção, adição e substituição, 4juste ou internrpção da
farmacoterapia dos pacientes. Acessar e conhecer as Ínformaçoes constantes no
prontuário dos pacientes. Realizar, no âmbito de sua competência profissional, a
administração de medicamentos aos pacientes. Fornecer informações sobre
medicamentos à equipe de saúde. Executar outras tarefas correlatas; executar
outras tarefas correlatas.

internet, boletins eletrônicos e/

{ìí(

t.
Y1
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Atribuições: reaJi"aÍ avaliaçã.o fonoaudiológica; estabelecer diagnóstico de
fonoaudiologia; executar terapia (habilitação/ reabilitação onen tar paclentes
clien tes rnternos e externos, farrüares e cu idadores; monitorar desempenho do
paciente ou clìente (segurmen to àperfeiçoar â comun icaçáo hurnana; efetuar
diagnóstico situacional; desenvolver açõe s de SAúde coletiva doS aspectos
fonoaudiológicos exercef atividades de ensino desenvolver pesqulsas
administrar recurs()s humanos, financeiros e materiais e comunrcar-se F

também, competências pessoar S facuItativas e habilidades, favorecendo o
exercício profissional.
Eleger procedimentos terapêuticos; habilitar sistema auditivo; reabilitar o sistema
vestibular; desenvolver percepçâo auditiva; tratar distúrbios vocais; tratar
alterações da fala" de linguagem oral, leítura e escrita; tratar alterações d.e
degiutição; tratar alterações de fluência; tratâr alterações das funções orõfaciais;
de senvolver cognição; adequar funções percepto-cognitivas; avaliar resultados d.o
tratamento prescrever aüvidades preparar materiaJ terapeutico indicar e
adaptar tecnologia assistiva; lntroduAT formas âlternativas de comu n lcaçao
prescrever e adaptar ortesCS e próteses aplicar procedimen tos de adaptação pre e
pos-cirurgico aplicar procedimen tos específicos de reabilitaçã.o em UTI;
aperfeiçoar padroes faciais habilìdade s comunrcatiVAS e de voz estimuÌar adesao
e continuidade do tratamen to reorren tar condutas terapêuticas,
explicar procedìmento s e rotrnas; demonstrar procedimen tos e técnicas onen tar
técn lCaS ergonomlcAS; verificar ã compreen sao da onen tação esclarecer dúvidas
Desenvolver programas de prevençaor promo çao de saude e qualidade de vida:

PIanej ar progranras e campanhas de prevenção e promoção e estratégias e
atividades ticas rttí\zar ntoS de e de

Bnsino Superior Completo na
respectiva âreae Registro no

te.Conselho com
3Ohs/sem10

Fonoaudiólogo
O2 (duas) .- Vagas

Escolaridade
Carga

HoráriaRefDenominação - lagas

tihigiene
diárias

OS;
órgâosinstitucional

oueKecu correlatastras târefastardao to cialdesenvolvimen
eem estalproporclonaÍ oCL bfim debelecidopré-estatrabalhoplano deseguindo

eSe a vidadeo nas oferecendo distraçõesrefeiçÕesauxiliandpessoal,
, suacu deem suas idandocnânças necessidadepnorlÌÌas edagógicas

seguar ecuas_ ndosen/lrou tar idatexecu Oriencorreltras taretar fasnoturn
ÌlIÌÌOS em dtõesplanunrcrpals; reaÌizare ou blicosputros

rmenaco tomunul lhlclpars deun stituiçõestoS to ASjatendimentribuiçõeA

Ensino Fundamental Completo
12hs x
36hso510

Pajem

Escolaridade
Carga

HorânaRef.Denominação - Vagas

tv _.

| -.1
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Art. 7". Ficam criadas novas vagas para os empregos
publicos já existentes, junto ao Quadro de Pessoal - Empregos Permanent.s, a
serem regidos pela CLT -Anexo II, da Lei Complementar n". OO2/ 1993:

lwná-cap e incapacidade, produzir manrlais e folhetos explica
Elaborar relatórios e laudos, executâr outras tarefas de mesma natareza e nível

de complexidade associadas ao ambiente organizacional; executar outras tarefas
correlatas.

defrciência,

AtribuiçÕes: Cuidar das crianças sob sua guarda e responsabilidade; participar
de cursos de capacitação em serviço; auxiliar as crianças nas atiüdades que

Ensino Médio Completo40hs/semo5
Pajem

6 (seis) - vagas

EscolaridadeCarga
HoráriaRefDenominaçâo - Vaga

Atribuições: Apoiar o desenvolvimento das atividades curriculares dos
professores, participar do processo de acompanhamento do desenvolvimento dos
alunos, substituir os professores regentes de classes em seus impedimentos,
ministrar aulas em classes de reforço escolar e de projetos especiais

Licenciatura Plena em
Pedagogia ou Normal Superior
ou Magistério Superior ou
Magistério em Nível

3ohs/semol
Professor Substituto de I'a

4o série PEB I
5 (cinco) * ì/agas

EscolaridadeCarga
HoráriaRef-Denominação - Vaga

Atribuições: Participar do planejamento da execu@o e do acompanharrrento das
atividades desenvolvendo ações curriculares de ensino aprendizagem, utilizar
tecnologia educacionais compaúveis com as necessidades especificas dos alunos,
u'iìlizando os resultados como subsÍdio a avaliaçao encaminhar para atendimento
psicológíco os alunos que necessitam bem como seus familiares, apoiar, de forma
sistematizada, a articula@o com os demais programas desenvolvidos pela
diretoria de educa@o-

Licenciatura Plena em
Pedagogia ou NorrnaÌ Superior
ou Magisterio Superior ou
Magistério em Nível

3Ohs/semor
hofessor de Educação

Básica I
6 (seis) - vâgas

Escolaridade
Carga

HoráriaRef,Denominação - Vaga

)

I
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Art. 8'- As despesas com a execução desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigeáte,
suplementadas, se necessário.

Art. 9". Bsta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Pref. Mun. de Iaras, 23 de abril de 2O1g.
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responsável

tÍsaúde;triçao,

s.us uicoouexecu tarefas solicitadastrastar
ãa dopoemm chegadatéteà tegral1ncnzÌnça; criançpelazelarda

INtegraltosenvolvimencomoe de deaoS formaem Professoresauxiliopedagôgica, equrpeàpesa programadasSOu vidadee dasfaznrun higiene
nascrrançasAS deativré. idadestendere sozinhasalizarpodemnãoainda
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