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LEI COMPLEMENTAR N2 28012017
(13 de dezembro de 2017)
Autógrafo n9 093/20 17
Projeto de Lei Complementar n 9 026/2017
Autor: Executivo Municipal

S

Dispõe sobre: «ALTERA DISPOSITIVOS DA
LEI COMPLEMENTAR N2 25212016, DE 04
DEABRIL DE 2016."

FAÇO SABER que a Câmara Municioal aprovou, e eu,
FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS, na qualidade de Prefeito do
Munic,io de Franco da Rocha, promulgo e sanciono a seguinte lei
complementar:
Art. 1 9 Esta lei complementar altera os dispositivos da Lei
Complementar n 2 252/2016, nos seguintes moldes.
Art. 2Q O art. 49 passa a vigorar com a seguinte redação:

«Art. 42 A jornada de trabalho dos servidores públicos
municipais pode ser de 12,20,24, 27, 30, 32, 36, 38 ou 40 horas semanais."
W

ArL 39 O art. 72 passa a vigorar com a seguinte redação:
"4,t 72 Os cargos dos quadros de servidores desta lei são
providos exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e títulos e
seu ingresso se dará sempre no nível e grau iniciais do cargo."
Art. 4Q O inciso 1, do §52, do art. 13, passa a ser o §62 e a
vigorar com a seguinte redação:

"62 A regra prevista no §52 deste arti1o, somente será
aplicada, se os demais funcionários que não progrediram, cumprirem todos os
requisitos para progressão, caso contrário, a regra principal será aplicada à
espécie."
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Art. 52 O art. 13 passa a vigorar com a inclusão do §72, com
a seguinte redação:
72 Os profissionais do Magistério terão a evolução
funcional disciplinada nos termos da parte especial, livro II, Capítulo XVII, da Lei
Complementar n2 25112016."

Art. 69 O Anexo 1 - Quadro de Cargos, no que diz respeito ao
cargo de Agente de Trânsito, passa a vigorar da seguinte forma:

1

Nomenclatura Atual______

-

Agente de Trânsito

cargaHorária
12 x 36

Art. 72 O Anexo 1 - Quadro de Cargos, no que diz respeito ao
cargo de Vigia, passa a vigorar da seguinte forma:

Nomenclatura do cargo

Carga Horana

Vigia

J12x36

Art. 8Q O Anexo 1 - Quadro de Cargos, no que diz respeito ao
cargo de Atendente de Necrópsia - SVO, passa a vigorar com a seguinte
nomenclatura:

Nomenclatura Atual

Nomenclatura nova

Atendente de Necrópsia - SVO

Auxiliar de Necrópsia - SVO

.

Art. 92 O Anexo 1 - Quadro de Cargos, no que diz respeito ao
cargo de Assistente Social (Ação Social e Saúde), passa a vigorar com a
seguinte nomenclatura:

Nomenclatura Atual - Nomenclatura nova
Assistente Social

Assistente Social (Assistência e Desenvolvimento, Saúde e
Educação)

Art. 10. O Anexo 1 - Quadro de Cargos, no que diz respeito ao
cargo de Educador Cultural, passa a vigorar com a seguinte nomenclatura:

Nomenclatura Atual

Nomenclatura nova

Educador Cultural

Agente Cultural
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Art. 11. O Anexo 1 - Quadro de Cargos, no que diz respeito
aos cargos de Médico e Orientador Social, passam a vigorar da seguinte forma:

o

Nomenclatura/cargo

Carga Horária

Médico

12/20/24/40 h/s

Orientador Social

40 h/s

-

-

Art. 12. O Anexo 1 - Quadro de Cargos, no que diz respeito ao
cargo de Coveiro, fica acrescentado de 2 (duas) vagas, passando a vigorar com
a seguinte redação:
Nomenclatura Nova

Quantidade

Coveiro
Art. 13. Fica acrescentado ao Anexo 1 - Quadro de Cargos, o
cargo de Professor de Educação Físicacom a seguinte redação:
Nomenclatura

Quantidade

Carga Horária

Professor de Educação Física

8

20 hls

Art. 14. Fica acrescentado ao Anexo 1 - Quadro de Cargos, o
cargo de Diretor de Escola, com a seguinte redação:

1]

Nomenclatura

Quantidade

Carga Horá fia

Diretor de Escola

1

40 h/s

ArE. 15. O Anexo 1 - Quadro de Cargos, no que diz respeito ao
cargo de Secretário de Escola, fica acrescentado de 2 (duas) vagas, passando a
vigorar com a seguinte redação:
Nomenclatura Nova

Secretário de Escola

- Quantidade

11

ArE. 16. O Anexo 1 - Quadro de Cargos, no que diz respeito ao
cargo de Guarda Civil Municipal - 3 2 classe, fica acrescentado de 3 (três) vagas,
passando a vigorar com a seguinte redação:
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Nomenclatura

-

::[Quantidade Carga Horária

Guarda CiviL Municipal 3 2 Classe 58

J36 his

Art. 17. O Anexo 1 - Quadro de Cargos, no que diz respeito ao
cargo de Técnico Desportivo, passa a vigorar com a seguinte redação:

Nomenclatura

antidade Carga Horária

Técnico Desporfivo

33

-

1

30h/s -

ArE. 18. No Anexo 1 - Quadro de Cargos, ficam criados os
seguintes cargos:

Nomenclatura - -

carga Horaria

Agente Funerário

3

Analista de Suporte

5

40 hls

Analista de Desenvolvimento de Sistemas 2

40h/s

Auxiliar de Museu

40 his

Cadastrador Imobiliário

40 hls

Mu5eó10g0

40 his

Técnico em Biblioteca
.

- Quantidade

2

-

40h/s

40 hls

Art. 19. O Anexo II - Cargos Extintos, passa a vigorar com a
inclusão dos seguintes cargos:
Cargos extintos

,Quantidade

Auxiliar de Apoio Educacional EspeciaNzado - AAEE
Coordenador da Secretaria Escolar
LMonitor de Nutrição_Escolar
Monitor de Pátio Escolar

i

Art. 20. O Anexo III - Tabela de Referência Salarial, passando
a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:
Cargo

'Grupo Salarial

Agente Cultural
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Agente Funerário
nalista de Suporte
Analista de Desenvolvimento de Sistemas
Arte Educador
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

_

Auxiliar de Museu

II

Bibliotecário__-

.

Cadastrador Imobiliário

E

Diretor de Escola

J

Museólogo
Professor de Educação Física

D

Secretário de Escola

G

Técnico em Biblioteca

E

Art. 21. O Anexo III - Tabela de referência salarial, no que diz
respeito ao Grupo Salarial "L", passa a vigorar com a seguinte redação:

o

Grupo Salarial

Venmento Base

L

3.621,05

Art. 22. Fica criado no Anexo III - Tabela de referência
salarial, o Grupo Salarial 1.1", com a seguinte descrição:
Nomenclatura do cargo
Enfermeiro

Grupo Salarial

Vencimento Base

1.1

2.480,00

Art. 23. No Anexo IV - Tabela de Vencimentos, fica
acrescentado o Grupo Salarial "1.1", nos seguintes moldes:

AB
Nivel 1

C

D:EF

G

H

IJKL

2.480,00 2.554,40 2.631,03 2.709,96 2.791,26 2.875,00 2.961,25 1 3.050,09 3.141,59 3.235,84 i 3.332,91 3.432,90

Nivel 11 2.628,80 2.707,66 2.788,89 2.872,55 2.958,74 3.047,50 3.138,92 3.233,09 3.330,09 3.429,99 3.532,89 3.638,87
NíveH116,52 2.870,12 2.956,22 3.044,91 3.136,26 13.230,35 3.327,25 3.42707 3.529,88 3.635,78 3.744,85 3.857,20

Avenida Liberdade n 1 250, Centro, CEP: 07850-325, Franco da Rocha-SP - PABX: (Oxxll) 4800-1 700
Site: www.francodarocha.s.gov.br

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
Estado de São Paulo
CNPJ ng 46.523.08010001 -60

Art. 24. Excluem-se dos Anexos 1 e III as referências acerca
das funções de Inspetor, Subinspetor e Comandante da Guarda Civil Municipal,
tendo em vista que são reguladas pelas Leis Complementares n 251/2016 e
259/2017.
Art. 25. As alterações relativas ao enquadramento de Grupo
Salarial entram em vigor a partir de 1 9 de janeiro de 2018.
Art. 26. O Anexo V - Descrição de Cargos, passa a vigorar
com as seguintes redações:
•

Nomenclatura: AGENTE DE CONTROLE DE VETORES
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Descrição/atribuições:
1 - realizar pesquisa larvária em recipientes dispersos;
2 - realizar o tratamento focal e perifocal de pontos estratégicos;
3 - proceder ao levantamento de índices de densidade larvária;
4 - orientar os responsáveis pelos pontos estratégicos sobre medidas para eliminar
criadouros de insetos e de outros vetores de doenças, seja em residências comuns
ou em estabelecimentos diversos e sobre como proceder a melhoria das condições
sanitárias;
5 - orientar a comunidade em geral sobre as medidas para eliminar criadouros de
insetos e de outros vetores de doenças, em residências e em estabelecimentos
diversos e demais atividades necessárias para o completo desenvolvimento das
atividades de Prevenção e Combate a doenças;
6 - encaminhar os casos suspeitos de dengue à UBS, responsável pelo território;
7 - atuar junto aos domicílios, informando seus moradores sobre a doença - seus
sintomas e riscos - sobre o agente transmissor e medidas de prevenção;
8 - informar o responsável pelo imóvel não residencial, sobre a importância da
verificação da existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue;
9 - vistoriar imóveis não residenciais, acompanhado pelo responsável, para
identificar locais e objetos que sejam ou possam se transformar em criadouros de
mosquito transmissor da dengue;
10 - orientar e acompanhar o responsável pelo imóvel não residencial na remoção,
destruição ou vedação de objetos que possam se transformar em criadouros de
mosquitos;
11 - vistoriar e tratar com aplicação de larvicida, caso seja necessário, os pontos
estratégicos;
12- vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e identificados pelo Agente de Controle
de Vetor - AGV, que necessitem do uso de larvicidas e/ou remoção mecânica;
13 - em locais onde não existir Agente de Controle de Vetor - ACV, seguir a rotina
de vistoria dos imóveis e, quando necessário, aplicar larvicida;
14 - elaborar e/ou executar estratégias para o encaminhamento das pendências
(casas fechadas e/ou recusas do morador em receber a visita);
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15 - orientar a população sobre a forma de evitar locais que possam oferecer risco
para a formação de criadouros do Aedes aegypti;
16 - promover reuniões com a comunidade, com o objetivo de mobilizá-la para as
ações de prevenção e controle da dengue;
17 - notificar os casos suspeitos de dengue, informando a equipe da Unidade
Básica de Saúde;
18 - encaminhar ao setor competente a ficha de notificação da dengue, conforme
estratégica local.

•

Nomenclatura: AGENTE CULTURAL
Escolaridade: Ensino Superior em Artes
Descrição/atribuições:
1 - desenvolve atividades de planejamento, instrução, orientação, organização nas
diversas linguagens artísticas nas atividades desenvolvidas nas unidades
municipais de cultura.
Nomenclatura: AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Descrição/atribuições:
1 - executar atividades de natureza administrativa e de escrituração da escola,
recebendo, classificando, arquivando, instruindo e encaminhando documentos ou
expedientes referentes aos funcionários, alunos, pais de alunos, patrimônio físico e
financeiro da unidade escolar;
2 - auxiliar na escrituração da Associação de Pais e Mestres - APM;
3 - controlar e registrar os dados relativos à vida funcional dos funcionários da
escola e da vida escolar dos alunos;
4 - minutar e digitar documentos, comunicados, pareceres, atas, inclusive os de
natureza didático-pedagógica;
5 - executar as atividades auxiliares de administração e escrituração relativas ao
recenseamento, controle da demanda, da frequência e avaliação dos alunos, dos
recursos financeiros e patrimoniais da escola e da Associação de Pais e Mestres APM;
6 - fornecer dados e informações sobre a organização escolar de acordo com as
metas estabelecidas no Projeto Político Pedagógico, ou aquelas determinadas pelos
órgãos superiores;
7 - responsabilizar-se pelas tarefas que lhe forem atribuídas pela direção da escola
ou pelo secretário de escola, espeitada a legislação vigente;
8 - participar de atividades de integração escola e comunidade;
9 - atender ao público em geral, prestando informações e transmitindo avisos e
comunicados;
10- promover e gerenciar a autoformação para o desenvolvimento de seu trabalho,
atualizando-se em relação à legislação de ensino, à concepção pedagógica e às
inovações científicas, culturais e tecnológicas.
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•

Nomenclatura: AGENTE DE GESTÃO PÚBLICA
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Descrição/Atribuições:
1 - atender ao público interno e externo realizando atividades de apoio
administrativo e recebendo, conferindo, protocolando, encaminhando e arquivando
processos e outros documentos;
2 - receber, conferir, armazenar e cuidar da manutenção do estoque de materiais e
equipamentos;
3 - receber e instruir as reclamações efetuadas pelos consumidores ou por seus
representantes legais;
4 - orientar o consumidor quanto a documentação necessária a perfeita instrução de
seus interesses;
5 - atender e orientar o consumidor de um modo geral;
6 - realizar trabalhos de digitação, arquivamento e organização.
7 - realizar contato com prestadores de serviços ou fornecedores de produtos por
meio de telefone, fac-simile, mensagem eletrônica e por todas e quaisquer outras
formas;
8 - controlar e registrar dados e informações referentes aos atendimentos
realizados;
9 - desempenhar outras atividades correlatas e, também, o que vier a ser atribuído;
10 - manter arquivos organizados.
Nomenclatura: AGENTE FUNERÁRIO
Escolaridade: Ensino Médio Completo + CNH categoria "D"
Descrição/atribuições:
1 - atender e orientar o contratante do funeral e demais pessoas da família;
2 - realizar tarefas referentes à organização de funerais, bem como preparação do
cadáver e orna mentação na urna urna mortuária, providenciando registros de óbitos
e demais documentos necessários;
3 - providenciar liberação, remoção e translado de cadáveres;
4 - executar preparativos para velórios, sepultamento;
5 - substituir o expedidor na sua falta, férias ou licença.
Nomenclatura: ANALISTA DE SUPORTE
Escolaridade: Graduação em Sistemas de Informação ou Ciência da Computação
ou Engenharia da Computação.
Descrição/atribuições:
1 - Atuar com suporte técnico em hardware e software;
2 - projetar e prestar manutenção em redes de computadores;
3 - atuar na segurança dos dados;
4 - participar na análise, estudo, seleção, planejamento, instalação, implantação e
manutenção de softwares básicos e de apoio como sistemas operacionais, banco
de dados e correlatos;
5 - criar políticas de segurança;
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6 - realizar prevenção contra invasões físicas ou lógicas;
7 - atuar na gestão do controle de acesso aos recursos;
8 - instalar, configurar e atualizar todos tipos de programas (antivírus, sistemas
operacionais, ferramentas de escritório etc);
9 - realizar manutenção de rotinas de cópias de segurança;
10- estudar a implantação e documentação de rotinas que melhorem a operação do
computador;
11 - instalar e manter a comunicação digital;
12- configurar as contas de domínio, acesso a Internet, correio eletrônico etc;
13 - instalar e manter sistemas de gestão;
14 - instalar e manter sistemas de banco de dados;
15 - prestar suporte aos usuários; montar redes locais seguindo normas de
cabeamento estruturado.

•

Nomenclatura: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Escolaridade: Graduação em Sistemas de Informação ou Ciência da Computação.
Descrição/atribuições:
1 - Projetar, codificar e testar sistemas determinando interface gráfica e critérios
ergonômicos de navegação;
2 - gerar e manter documentação e manual para os sistemas criados;
3 - projetar os bancos de dados necessários;
4 - estabelecer rotinas de integração dos programas criados com os softwares
legados;
5 - atuar na configuração, instalação e manutenção dos sistemas utilizados pela
administração;
6 - gerar relatórios a partir dos sistemas gerenciadores de bancos de dados;
7 - desenvolver aplicativos nas plataformas de Business /ntei/gence/Discovery
utilizadas pela prefeitura.
Nomenclatura: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - ADI
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Descrição/atribuições:
1 - atender os alunos em suas necessidades básicas de higiene e alimentação, por
meio de uma relação que possibilite o desenvolvimento integral e integrado das
crianças;
2 - propiciar situações de aprendizagem e desenvolvimento às crianças, objetivando
o cuidar, o educar, as interações e brincadeiras considerando os eixos norteadores
da educação infantil/creche.
3 - estimular e contribuir para o desenvolvimento das crianças,
nos seus aspectos psicomotor, intelectual, afetivo, social e da linguagem;
4 - acompanhar as crianças durante a execução das atividades pedagógicas,
inclusive em aulas passeio programadas pela unidade escolar;
5 - estabelecer a parceria com o professor da turma na organização,
desenvolvimento e avaliação das atividades pedagógicas;
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.

6 - zelar pela segurança e bem-estar dos alunos, oferecendo condições de
satisfação de suas necessidades de sol, ar livre e repouso;
7 - manter a equipe da direção da escola informada sobre as ocorrências e
eventuais enfermidades com os alunos;
8 - colaborar para a higienização e organização dos ambientes e materiais utilizados
pelas crianças;
9 - colaborar para o desenvolvimento de um trabalho integrado e cooperativo com
os demais profissionais;
10 - conhecer e apropriar-se da proposta curricular da Educação Infantil, da Rede
Municipal de Franco da Rocha;
11 - ministrar as dosagens dos medicamentos prescritos pela autoridade médica,
devendo ser fornecida pelo responsável pelo aluno, para ficar na unidade escolar
cópia, legível, da receita.
12 - promover a autoformação, principalmente nas horas de trabalho livre - HTL para conhecer o processo de desenvolvimento da criança, mantendo-se atualizado,
através de leituras, encontros pedagógicos, formação continuada em serviço,
seminários e outros eventos;
13 - comparecer e participar das reuniões coletivas de trabalho - RCT semanalmente, apresentando os problemas do cotidiano das atribuições do cargo e
aplicando as recomendações do coordenador pedagógico;
14 - realizar as visitas periódicas nas residências das crianças assistidas,
obedecendo as orientações da direção da escola e do coordenador pedagógico;
15 - acompanhar os alunos até a unidade de saúde quando necessário, com a
anuência do diretor escolar;
16 - promover e gerenciar a autoformação para o desenvolvimento de seu trabalho,
atualizando-se em relação à legislação de ensino, à concepção pedagógica e às
inovações científicas, culturais e tecnológicas.
Nomenclatura: AUXILIAR DE EDUCAÇÃO - AE
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Descrição/atribuições:
1 - atender os alunos em suas necessidades básicas de higiene e alimentação, por
meio de uma relação que possibilite o desenvolvimento integral e integrado das
crianças;
2 - propiciar situações de aprendizagem e desenvolvimento às crianças, objetivando
o cuidar, o educar, as interações e brincadeiras considerando os eixos norteadores
da educação infantil/creche;
3 - estimular e contribuir para o desenvolvimento das crianças, nos seus aspectos
psicomotor, intelectual, afetivo, social e da linguagem;
4 - acompanhar as crianças durante a execução das atividades pedagógicas,
inclusive em aulas passeio programadas pela unidade escolar;
5 - estabelecer a parceria com o professor da turma na organização,
desenvolvimento e avaliação das atividades pedagógicas;
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6 - zelar pela segurança e bem-estar dos alunos, oferecendo condições de
satisfação de suas necessidades de sol, ar livre e repouso;
7 - manter a equipe da direção da escola informada sobre as ocorrências e
eventuais enfermidades com os alunos;
8 - colaborar para a higienização e organização dos ambientes e materiais utilizados
pelas crianças;
9 - colaborar para o desenvolvimento de um trabalho integrado e cooperativo com
os demais profissionais;
10 - conhecer e apropriar-se da proposta curricular da Educação Infantil, da Rede
Municipal de Franco da Rocha;
11 - ministrar as dosagens dos medicamentos prescritos pela autoridade médica,
devendo ser fornecida pelo responsável pelo aluno, para ficar na unidade escolar
cópia, legível, da receita;
12 - promover a autoformação, principalmente nas horas de trabalho livre - HTL para conhecer o processo de desenvolvimento da criança, mantendo-se atualizado,
através de leituras, encontros pedagógicos, formação continuada em serviço,
seminários e outros eventos;
13 - comparecer e participar das reuniões coletivas de trabalho - RCT semanalmente, apresentando os problemas do cotidiano das atribuições do cargo e
aplicando as recomendações do coordenador pedagógico;
14 - realizar as visitas periódicas nas residências das crianças assistidas,
obedecendo as orientações da direção da escola e do coordenador pedagógico;
15 - acompanhar os alunos até a unidade de saúde quando necessário, com a
anuência do diretor escolar;
16- promover e gerenciar a autoformação para o desenvolvimento de seu trabalho,
atualizando-se em relação à legislação de ensino, à concepção pedagógica e às
inovações científicas, culturais e tecnológicas.
Nomenclatura: AUXILIAR DE FARMÁCIA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Descrição/atribuições:
1 - conferir e separar materiais e medicamentos;
2 - repor e controlar estoques;
3 - conferir temperatura de geladeiras e triagem de prescrição médica;
4 - cuidar da entrada e saída de produtos;
5 - realizar a selagem de materiais e medicamentos;
6 - zelar pela organização e conservação de armários e prateleiras;
7 - orientar os ajudantes na execução de seus serviços;
8 - zelar pela limpeza e conservação de ferramentas, equipamentos e do local de
trabalho;
9 - executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade,
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.
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Nomenclatura: AUXILIAR DE MUSEU
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Descrição/atribuições:
1 - executar tarefas de apoio museográfico, operacional, documental e/ou
administrativo, sob supervisão do museólogo;
2 - executar tarefas relativas à conservação e manutenção dos bens do acervo, tais
como limpeza, desinfecção, armazenamento, acondicionamento, embalagem para
transporte, etc;
3 - executar tarefas de confecção e manutenção de recursos museográficos;
4 - auxiliar nas atividades de documentação museológica;
5 - executar tratamento e descarte de resíduos;
6 - zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos,
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;
7 - atender usuários e apoiar as atividades de consulta aos acervos;
8 - orientar e supervisionar usuários e pesquisadores quanto aos procedimentos
para manuseio de peças do acervo;
9 - orientar o usuário quanto ao uso dos diferentes equipamentos e bancos de
dados;
10 - gerenciar atividades de consulta;
11 - executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu
superior.
Nomenclatura: AUXILIAR DE NECRÓPSIA - SVO
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Descrição/atribuições:
1 - Auxiliar o Médico na realização das necropsias realizadas no Serviço de
Verificação de Obitos(S.V.0);
2 - Executar a limpeza dos cadáveres;
3 - Executar as suturas das cavidades abertas;
4 - Auxiliar o Médico nos procedimentos de formalização, se houver;
5 - Preparar soluções químicas utilizadas na conservação e trato de espécimes
anatômicos;
6 - Acondicionamento, manuseio e recorte de peças anatômicas mantidas em
soluções químicas fixadoras;
7 - Auxiliar o Médico no exame de peças anatômicas, realizando eventualmente
fotografias e dissecções;
8 - Executar as atividades de esterilização, limpeza e manutenção dos materiais,
equipamentos e dos ambientes de trabalho;
9 - Entregar o corpo ao Serviço Funerário;
10 - Exercer outras atividades correlatas.

Avenida Liberdade n°250, Centro, CEP: 07850-325, Franco da Rocha-SP - PABX: (Oxxll) 4800-1 700
Site: www.francodarocha.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
Estado de São Paulo
CNPJ flQ 46.523.08010001-60

Nomenclatura: ARTE EDUCADOR
Escolaridade: Curso Técnico em Artes Visuais
Descrição/atribuições:
1 - ministrar cursos, oficinas e outras atividades de formaçao;
2 - atuar nas atividades garantindo tanto o espaço de sociabilidade como o
aprendizado e o domínio de técnicas especificas das diferentes áreas de expressão
artistico-culturais;
3 - aprimorar o desenvolvimento motor, cognitivo e cultural do participante;
4 - garantir, nas atividades, o espaço de sociabilidade, a ampliaçao do repertório
cultural e a promoção de valores positivos;
5 - participar efetivamente dos processos internos de formação continuada para
arte-educadores;
6 - atentar-se aos comportamentos e atitudes dos participantes, que possam ser
indicativos de atendimento e orientaçao especial;
7 - acompanhar suas turmas nas atividades paralelas ou especiais;
8 - registrar frequência dos participantes;
9 - participar de reuniões solicitadas pela coordenação;
10- elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas.
Nomenclatura: ASSISTENTE SOCIAL (Assistência e Desenvolvimento Social,
Saúde e Educação)
Escolaridade: Superior Específico + CRESS
Descrição/atribuições:
1 - prestar serviços de âmbito social a indivíduos, famílias grupos e comunidades,
identificando e analisando problemas e necessidades materiais, psíquicas, bem
como potencialidades e habilidades, aplicando métodos e processos básicos do
serviço social;
2 - planejar e executar programas de serviço social, realizando atividades de caráter
educativo, recreativo, cultural e assistencial;
3 - atuar na comunidade aplicando conhecimentos de gestão e dinâmicas
participativas, dirigindo atividades, prestando assessoria e apoiando grupos e
organizações sociais;
4 - atuar no processo de formulação, gestão e controle das políticas sociais de
forma articulada e intersetorial;
5 - elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho, buscando a
participação de indivíduos e grupos nas definições de alternativas para problemas
identificados;
6 - interpretar, de forma diagnóstica, a problemática sócio educacional, para atuar
na prevenção e tratamento de questões de origem socioeconômica, que interferem
na saúde, aprendizagem e trabalho;
7 - identificar fatores que limitam a potencialidade dos alunos, atuando no sentido
de melhorar o processo ensino-aprendizagem;
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8 - realizar estudos, pesquisas, levantamentos e diagnósticos nas áreas de
concursos, recrutamento, seleção, capacitação, avaliação de desempenho, cargos
e salários, benefícios e rotinas trabalhistas;
9 - emitir pareceres parciais ou conclusivos relacionados à área;
10 - elaborar relatórios e manuais de normas e de procedimentos, material didático
e divulgação de projetos desenvolvidos;
11 - acolher o usuário, identificando o mesmo, apresentando-se e explicando os
procedimentos a serem realizados;
12 - atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos
em unidades de saúde;
13 - prestar serviços a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde física ou
mental, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais,
psíquicas e aplicando processos básicos de serviço social, visando promover a sua
recuperação e sua inclusão social;
14 - identificar os problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no
tratamento de saúde;
15 - realizar o acompanhamento social individual de pacientes, em tratamento na
instituição, buscando a participação do mesmo no processo de cura, na
manutenção do seu vínculo empregatício e na preservação da unidade familiar;
16 - participar com a equipe multidisciplinar no processo de alta de saúde,
facilitando o retorno do usuário ao meio familiar em condições técnicas adequadas;
17 - promover e organizar a atualização do cadastro dos recursos comunitários,
com vistas a sua democratização e facilidade de acesso dos usuários aos mesmos;
18 - participar na formulação e execução dos programas de saúde física e mental,
promovendo e divulgando os meios profiláticos, preventivos e assistenciais;
19 - prestar serviço de assistência ao trabalhador com problemas referentes à
readaptação profissional, acompanhando os indivíduos em reabilitação;
20 - contribuir na criação e desenvolvimento de espaços de controle social e,
facilitar o acesso e participação do usuário e seus familiares ao tratamento,
incentivando o autocuidado e, as práticas de educação em saúde;
21 - realizar ações individuais e coletivas na educação em saúde;
22 - participar do planejamento e contribuir com sugestões ao superior, nas
atividades desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários e voluntários de
acordo com a legislação e normas do conselho de classe;
23 - aplicação da metodologia de serviço social junto a indivíduos grupos e
comunidades, com o objetivo de atendimento da demanda populacional por
moradia;
24 - utilizar instrumentos de pesquisas e, fornecer subsídios para formulação de
políticas habitacionais;
25 - promover integração e convênios com autarquias, organizações
governamentais de financiamento da moradia popular ou de política habitacional;
26 - orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais na execução de seus
serviços;

Avenida Liberdade n°250, Centro, CEP: 07850-325, Franco da Rocha-SP - PABX: (Oxxll) 4800-1 700
Site: www.francodarocha.sp.gov . br

1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
Estado de São Paulo
CNPJ rig 46.523080I0001-60

27 - zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de
trabalho;
28 - executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade,
associadas à sua especialidade e ambiente organizacional.

40

Nomenclatura: CADASTRADOR IMOBILIÁRIO
Escolaridade: Curso Técnico em Edificação ou Técnico em Construção Civil
Descrição/atribuições:
1 - realizar atividades de natureza operacional a fim de executar serviços de
cadastro de imóvel, dentro das especificações legais, vinculados ao Setor de
Cadastro da Secretaria da Fazenda, com as ações operativas de anotar, registrar,
verificar, preencher, explicar, orientar e digitar informações cadastrais dos imóveis,
bem como desenvolver desenho técnico de croquis individuais e calcular
matematicamente a área dos imóveis;
2 - realizar conferência e cadastramento em campo, de imóveis do Município;
3 - aplicar corretamente os conhecimentos exigidos para a operacionalização das
rotinas internas da Secretaria da Fazenda, inclusive as relativas à organização de
carnês para distribuição;
4 - verificar a correta aplicação da entrega dos carnês baseado nos endereços e
mapas disponibilizados e notificar a ocorrência de irregularidade no fluxo assim que
for identificado "in loco";
5 - participar de campanhas promocionais de IPTU Premiado;
6 - cumprir as atividades descritas em ordem de serviço, com cumprimento de
trajetos e horários;
7 - aplicar os conhecimentos exigidos para a opoeracionalização das suas
atividades, utilizando-se de equipamentos ou meios apropriados, prestando contas
do objeto/documentos que estão sob sua responsabilidade;
8 - realizar atendimento ao público tanto presencialmente quanto por telefone;
9 - desenvolver as atividades administrativas envolvendo recursos humanos,
materiais e financeiros;
10 - atender ao público em geral, redigir e despachar expedientes administrativos,
receber, organizar e arquivar documentos relacionados ao cadastro e demais
atividades correlatas com a função.
Nomenclatura: EDUCADOR EM SAÚDE
Escolaridade: Superior + Curso Específico
Descrição/atribuições:
1 - participar ativamente dos trabalhos na área de saúde, relacionados com
pesquisas, vacinações, acessória e exercitiva;
2 - acompanhar e supervisionar os serviços de saúde hierarquicamente ligados à
Secretaria Municipal de Saúde;
3 - estudar e aplicar o Código de Posturas e Lei Orgânica do Município, nos
aspectos pertinentes à Area de Educação de Saúde Pública;
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4 - realizar levantamentos do desenvolvimento socioeconômico e cultural do
município;
5 - realizar orientações educativas com servidores, com a finalidade de se criar
agentes multiplicadores;
6 - trabalhar com as entidades de classe ligadas à área de saúde;
7 - fazer estatística mensal do trabalho realizado, traçando gráficos demonstrativos;
8 - participar das reuniões da secretaria;
9 - responder por toda divulgação da imprensa falada, escrita e televisiva;
10 - fazer manutenção e conservação de todos os equipamentos e bens públicos
que estiverem sob o domínio de sua área de atuação, bem como zelar pela
economicidade de material e o bom atendimento público;
11 - cumprir as determinações superiores, representando, imediatamente e por
escrito, quando forem manifestamente ilegais;
12 - executar serviços que lhe competirem e desempenhar, com zelo e presteza os
trabalhos que lhe forem atribuídos.
Nomenclatura: INSTRUTOR DE LIBRAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Descrição/atribuições:
1 - acompanhar, orientar e apoiar os professores, que atuam nas escolas municipais
que atendem alunos com deficiência auditiva/surdez ou surdocegueira;
2 - mapear as escolas e classes em que constam matriculados alunos com
deficiência auditiva/surdez ou surdocegueira que não se comunicam oralmente e
atuar como intérprete dos mesmos;
3 - organizar os cursos de formação de acordo com as necessidades de cada grupo
de profissionais da unidade escolar e comunidade que constam matriculados alunos
com deficiência auditiva/surdez ou surdocegueira;
4 - participar como intérprete das reuniões pedagógicas, dos espaços de formação,
projetos e eventos promovidos Secretaria da Educação Municipal;
5 - promover ações nos quais os participantes das atividades possam expressar
suas ideias, avaliar suas possibilidades e desenvolver o conhecimento em Libras,
bem como a conversação e fluência nesta língua;
6 - coordenar, acompanhar e avaliar as atividades oferecidas aos alunos;
7 - realizar os ajustes necessários para que as ações desenvolvidas alcancem as
expectativas propostas no planejamento;
8 - confeccionar e disponibilizar recursos didáticos para o ensino de Libras;
9 - planejar e acompanhar as atividades pedagógicas desenvolvidas em parceria
com os demais profissionais das Unidades de Escolares, na perspectiva do trabalho
colaborativo da comunidade escolar, quando necessário, em consonância com o
projeto político pedagógico;
10 - elaborar e realizar registros solicitados pelas Unidades Escolares em
documentos como: planos de trabalho, relatórios, pareceres descritivos, dentre
outros;
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11 - participar do planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades
desenvolvidas com alunos com deficiência auditiva/surdez, na perspectiva do
trabalho colaborativo.
Nomenclatura: MUSEÓLOGO
Escolaridade: Curso Superior (graduação ou pós-graduação) em Museologia
Descrição/atribuições:
1 - participar da elaboração da política de criação, implementação e manutenção
dos museus municipais, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, o Estatuto dos Museus (Lei n 2 11.904/2009)
e o Plano Nacional Setorial dos Museus;
2 - assessorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas nos
museus municipais;
3 - elaborar projetos de desenvolvimento, implementação e manutenção de
museus, exposições, inclusive os respectivos planos museológicos e
museográficos;
4 - organizar os museus municipais;
5 - selecionar peças de acervos para exposições, ou auxiliar curadores indicados
para isso;
6 - coordenar e supervisionar a montagem de exposições permanentes ou
temporárias;
7 - providenciar o tombamento e inventariar os acervos de responsabilidade do
município;
8 - administrar processos de aquisição e baixa do acervo;
9 - identificar e catalogar documentos/acervos, inclusive no que diz respeito à sua
avaliação financeira;
10- dossiês de coleções/acervos sob responsabilidade do município;
11 - gerenciar a reserva técnica e os empréstimos do acervo;
12- estabelecer padrões e rotinas de atendimento aos usuários;
13 - formular instrumentos de incentivo à pesquisa e divulgação dos acervos
municipais;
14 - prover bancos de dados e/ou sistemas de recuperação de informação;
elaborar instrumentos de pesquisa online;
fiscalizar empréstimos do acervo e documentos de arquivos;
diagnosticar o estado de conservação e de segurança do acervo;
18 - elaborar rotinas, critérios e normas para a higienização de
documentos/acervos;
19- pesquisar materiais de conservação;
20 - elaborar, coordenar e implementar programas de conservação preventiva e de
monitoramento das condições ambientais;
21 - elaborar normas, rotinas e critérios para a orientação de usuários e servidores
quanto aos procedimentos de manuseio do acervo;
22 - controlar as condições de transporte, embalagem, armazenagem e
acondicionamento;
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23 - definir especificações de material de acondicionamento e armazenagem;
24 - desenvolver programas de controle preventivo de infestações químicas e
biológicas;
25 - acondicionar documentos/acervos; acompanhar o deslocamento, embalagem,
transporte, desembalagem e montagem do acervo;
26 - supervisionar e acompanhar serviços de restauração;
27 - receber visitas técnicas de outras instituições;;
28 - estabelecer estratégias para aproximar o público alvo das atividades
promovidas;
29 - planejar e desenvolver ações educativas e/ou culturais, interagindo com o
programa curricular da rede de ensino do município;
30 - planejar programas de conservação preventiva;
31 - planejar sistema de recuperação de informação;
32 - participar do planejamento dos programas de prevenção de sinistros;
33 - planejar e coordenar a aquisição e instalação de equipamentos para
consulta/reprodução;
34 - planejar a adoção de novas tecnologias de recuperação e armazenamento da
informação.
35 - elaborar normas e procedimentos técnicos referentes às rotinas dos museus
municipais;
36 - elaborar relação de vocabulários controlados/thesaurus;
37 - elaborar e desenvolver ações de capacitação de pessoal técnico-administrativo
do quadro de funcionários da Prefeitura;
38 - formar biblioteca de apoio às atividades técnicas.
39 - elaborar estratégias e material de divulgação institucional para diferentes
m íd ias;
40 - elaborar e implementar ações de sensibilização de gestores e servidores para
a importância da conservação e divulgação dos arquivos e acervos.
Nomenclatura: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física, Registro de
Bacharel no CREF (Conselho Regional de Educação Física)
Descrição/atribuições:
1 - coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar,
avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar
serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos
especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e
elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades
físicas e desporto;
2 - intervir segundo propósitos de prevenção, promoção, proteção, manutenção e
reabilitação da saúde, da formação cultural e da reeducação motora, do rendimento
físico esportivo, do lazer e da gestão relacionada às atividades físicas, recreativas e
esportivas;
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3 - atuar em atividades físicas, esportivas e similares (ginásticas, exercícios físicos,
desportos, jogos, lutas, capoeira, artes marciais, dança, atividades rítmicas,
expressivas e acrobáticas, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, relaxamento
corporal, ioga, exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras
praticas corporais).
Nomenclatura: PSICÓLOGO
Escolaridade: Superior Específico + CRP
Descrição/atribuições:
1 - realizar atendimento clínico a alunos da rede Municipal de Educação, aos
usuários da Secretaria de Desenvolvimento Social e rede Municipal de Saúde,
sendo estes classificados como pacientes;
2 - elaborar diagnósticos em sua área de atuação;
3 - encaminhar pacientes para outros tipos de atendimento, quando necessário;
4 - emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios;
5 - participar do planejamento, da implantação e da avaliação de programas de
saúde pública.
Nomenclatura: TÉCNICO EM BIBLIOTECA
Escolaridade: Ensino Médio Completo + Curso Técnico Específico
Descrição/atribuições:
1 - realizar serviços auxiliares no processo de aquisição e processamento técnico;
2 - controlar e selecionar o recebimento do material bibliográfico;
3 - efetuar o preparo físico do material bibliográfico;
4 - auxiliar na elaboração de murais, folhetos, cartazes, manuais, painéis e na
preparação de feiras e/ou exposições;
5 - pesquisar, preparar, organizar e atualizar base de dados do acervo, cadastrar
clientes e usuários, realizar a manutenção de banco de dados;
6 - realizar levantamentos bibliográficos, pesquisas de opinião de usuários e
disseminação das informações manuais e automatizadas;
7 - coletar dados e elaborar relatórios estatísticos;
8 - operar equipamentos de audiovisuais;
9 - realizar atividades administrativas de biblioteca;
10 - atender e orientar os usuários sobre funcionamento, utilização de materiais,
regulamento e recursos da unidade de informação, bem como divulgar material
bibliográfico recebido;
11 - controlar empréstimos, devoluções e reserva de materiais bibliográficos;
12 - revisar o estado físico dos materiais devolvidos;
13 - executar cobrança de taxas e aplicar penalidades;
14 - localizar material no acervo;
15 - listar, organizar e manter atualizado o acervo e o catálogo de duplicatas e
desideratas;
16 - executar tarefas do serviço de comutação bibliográfica e atender pedidos de
outras instituições;
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17 - indexar títulos e artigos de periódicos;
executar atividades relacionadas a Biblioteca Digital;
colaborar nos programas de treinamento;
20 - realizar o inventário do acervo;
21 - guardar material nas estantes, repor fichas, organizar fisicamente o acervo;
22 - ordenar fichas catalográficas e inseri-las no catálogo geral;
23 - preparar tecnicamente o material para encadernação, restauração e outros
reparos;
24 - receber, conferir e organizar o controle de obras a serem restauradas e/ou
conservadas;
25 - solicitar ordem e silêncio nas dependências da biblioteca sempre que
necessário;
26 - dar baixa do material restaurado/conservado e encaminhar para o
processamento físico.

•

Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Artes Circenses)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física + Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física) + Experiência de no mínimo 1 (um)
ano + Comprovação e/ou Atestado de extensão e/ou curso em Artes Circenses.
Descrição/atribuições:
1 - desenvolver atividades de planejamento, execução e avaliação do ensino de
técnicas circenses oferecidas pelo Município nos níveis de iniciação e
aperfeiçoamento;
2 - ensinar os princípios de técnica de ginástica, jogos e outras atividades esportivas
e culturais;
3 - planejar e organizar mostras e espetáculos promovidos pelas Secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer, garantindo a aplicação dos regulamentos específicos de
cada modalidade;
4 - assessorar as atividades de ensino, pesquisa e extensão;
5 - planejar e gerir as aquisições dos materiais circenses e pedagógicos
necessários para as aulas, treinos e competições;
6 - zelar pela organização e integridade dos materiais circenses e pedagógicos da
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, controlando a movimentação do patrimônio;
7 - emitir relatórios mensais sobre o andamento das aulas e outras atividades
promovidas pela Secretaria;
8 - desenvolver projetos de captação externa de recursos para as atividades
circenses e de lazer promovidas pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer;
9 - zelar pelos locais de trabalho e prática circense;
10 - organizar as atividades propostas pela Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer;
11 - orientar e apoiar as equipes e atletas em sua participação nas Ligas,
Federações e Associações das modalidades;
12 - ministrar aulas de técnicas de ginástica e modalidades circenses nos diversos
polos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;
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13 - desenvolver atividades para melhoria e manutenção do preparo físico dos
atletas circenses;
14 - participar das atividades culturais, de esporte e lazer promovidas pelo
Município;
15 - manter atualizados os Termos de Responsabilidade Técnicas referentes às
atividades desenvolvidas na função - Ministrar primeiros socorros sempre que
necessário;
emitir relatório mensal das atividades desenvolvidas no Circo Escola;
apresentar anualmente o comprovante de validade do CREF.

•

Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Jiu Jitsu)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); Certificado de faixa preta com 1
Grau emitida pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu; Filiação na
Federação/Confederação da modalidade; Curso de arbitragem da modalidade.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Jiu Jitsu;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Judô)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação; Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); Certificado de faixa preta e 1 9 DAN
pela Federação/Confederação da modalidade; Filiação na Federação/Confederação
da modalidade; Curso de técnico da modalidade; Curso de arbitragem da
modalidade.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
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2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Judô;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os poios da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.

•

Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Taekwondo)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); Certificado de faixa preta pela
Federação/Confederação da modalidade; Filiação na Federação/Confederação da
modalidade; Curso de técnico da modalidade; Curso de arbitragem da modalidade.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Taekwondo;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Natação)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
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2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Natação;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
Ó

•

Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Atletismo)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Atletismo;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Dança)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
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2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Dança;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.

•

Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Ginástica Rítmica)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade.
2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados.
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Ginástica Rítmica;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Tênis de Campo)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
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2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Tênis de Campo;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.

•

Nomenclatura: TECN 100 DESPORTIVO (Tênis de Mesa)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/Atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Tênis de Mesa;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Xadrez e Damas)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
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2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Xadrez e Damas;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.

•

Nomenclatura: TECN 100 DESPORTIVO (Basquete)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Basquete;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Futebol de Campo)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
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2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Futebol de Campo;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Futsal)
Escolaridade: licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Futsal;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Handebol)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
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2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Handebol;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
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•

Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Vôlei)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de iniciação, formação, aperfeiçoamento e
treinamento da modalidade;
2 - elaborar um programa de atividades da modalidade, baseando-se nas
necessidades, na capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em iniciação, formação e
aperfeiçoamento de atletas de Vôlei;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Ginástica Geral)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de atividade física em diferentes manifestações
ginásticas, objetivando a promoção e a prevenção em saúde;
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2 - elaborar um programa de atividades, baseando-se nas necessidades, na
capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções em Ginástica Geral;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
•

Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Terceira Idade)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de atividade física para a Terceira Idade, objetivando
a promoção e a prevenção em saúde;
2 - elaborar um programa de atividades, baseando-se nas necessidades, na
capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções voltadas para a Terceira
Idade;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
Nomenclatura: TÉCNICO DESPORTIVO (Esporte para Pessoas com Deficiência)
Escolaridade: Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física; Registro no
CREF (Conselho Regional de Educação Física); comprovada a experiência de no
mínimo 6 (seis) meses na área de atuação do cargo, por meio de documentação
idônea.
Descrição/atribuições:
1 - realizar, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, estudos,
pesquisas e levantamentos que subsidiem implantação, manutenção e
funcionamento de programas de atividade física para Pessoas com Deficiência,
objetivando a promoção e a prevenção em saúde;
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2 - elaborar um programa de atividades, baseando-se nas necessidades, na
capacidade e nos objetivos visados;
3 - planejar, preparar, ministrar e avaliar intervenções voltadas para Pessoas com
Deficiência;
4 - ministrar aulas e treinos em todos os polos da Secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer;
5 - inscrever e conduzir as equipes e atletas nas Ligas, Federações e Associações
da modalidade;
6 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições e
eventos da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer, mesmo que não sejam de sua
modalidade.
Nomenclatura: SALVA VIDAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo + Curso Profissionalizante de Salva-vidas
com carga horária mínima de 120 (centro e vinte) horas, de acordo com a NBR
11238/1990.
Descrição/atribuições:
1 - monitorar e orientar os usuários da piscina;
2 - prevenir acidentes aquáticos;
3 - realizar salvamento aquático;
4 - prestar primeiros socorros;
5 - estar disponível aos finais de semana para participação em competições,
eventos e demais atividades da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer;
6 - estar disponível para atividades no período matutino, vespertino e noturno para
acompanhar atividades da grade horária da Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer;
7 - realizar cursos de atualização em Salvamento Aquático;
8 - apresentar anualmente o comprovante de participação em curso de atualização
em Salvamento Aquático.
Art. 27. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Munic,oio de Franco da Rocha, 13 de dezembro de 2017
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Publicada na Secretaria dos Assuntos Jurídicos e da Cidadania da Prefeitura do
Município de Franco da Rocha e cópia afixada no local de costume, na data supra.
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