
LEI Nº 6.379, DE 23 DE MAIO DE 2006. 
 

 
Cria e extingue cargo no Quadro de Pesso-
al Efetivo do Município. 
 

 
ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ES-

TADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
 
FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º É criado no Quadro de Pessoal Efetivo do Município, o seguinte cargo: 

 
Nº de cargo                    Denominação                                 Código                        Padrão 
      10                             Recreacionista                            AE-06-04-04                       4 

 
Art. 2º As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo são descritas 

no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei. 
 
Art. 3º Ficam extintos 22 cargos de Educador Infantil do Quadro de Pessoal do 

Município. 
 
Art. 4º Fica alterado o Grupo de Apoio Educacional do Anexo I da Lei nº 

5.242/98, alterados pelas Leis nºs 5.307 e 5.320/99, 5.921/03 e a 5.988/03, a saber: 
 

VI - GRUPO DE APOIO EDUCACIONAL 
 
Nº CARGOS:            DENOMINAÇÃO:                              CÓDIGO: 
 
01 Assessor Técnico Administrativo AE-06-09-11 
01 Assessor Técnico Pedagógico AE-06-08-11 
09 Secretário de Escola AE-06-07-06 
32 Auxiliar de Serviços Educacionais AE-06-06-05 
10 Auxiliar Técnico Pedagógico AE-06-05-04 
10 Recreacionista AE-06-04-04 
21 Educador Infantil AE-06-03-04 
19 Atendente Nutricional AE-06-02-02 
08  Cozinheira AE-06-01-02  (NR) 
 

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações or-
çamentárias próprias. 

 
 
 
 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Carazinho, 23 de maio de 2006. 
 

 
 
 

ALEXANDRE A. GOELLNER 
              Prefeito Municipal  

 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de  
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
 
ISOLDE MARIA DIAS 
Séc. Mun. da Administração 
imd 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ANEXO I 
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CARGO: RECREACIONISTA 
GRUPO: APOIO EDUCACIONAL 
PADRÃO: 4 
 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA FUNÇÃO: 
⇒ Executar as atividades indissociáveis de cuidar e educar crianças de 0 a 6 anos, sob a orienta-
ção do professor titular e da equipe técnico–pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura. 
 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: 
 
⇒      Executar trabalhos de cuidado da criança em todos os momentos nas áreas de saúde, ali-
mentação, higiene, vestuário, etc. 
⇒ Realizar atividades que proporcionem o desenvolvimento integral da criança em seus as-
pectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
⇒ Planejar, desenvolver e avaliar, de acordo com orientações pedagógicas recebidas, ativida-
des permanentes que atendam as necessidades básicas de cuidados, aprendizagem e de prazer 
para as crianças, a serem realizadas diariamente com o grupo. 
⇒ Adotar práticas lúdicas e recreacionistas que favoreçam o desenvolvimento integral da cri-
ança. 
⇒ Organizar e proporcionar momentos de cuidados com o corpo, troca de fraldas, banho, la-
vagem de mãos, higiene oral, uso de sanitários, repouso e brincadeiras, de acordo com orientações 
pedagógicas recebidas. 
⇒ Participar da elaboração e aplicação da Proposta Pedagógica do estabelecimento de ensi-
no. 
⇒ Elaborar e cumprir Plano de Trabalho, seguindo orientações do Serviço de Supervisão de 
Educação Infantil e/ou do professor titular. 
⇒ Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e comunidade. 
⇒ Participar de encontros e estudos de formação continuada na área da Educação. 
⇒ Colaborar na organização física e pedagógica do ambiente de trabalho, observando as eta-
pas do desenvolvimento da criança, conforme orientações recebidas. 
⇒ Zelar pelo desenvolvimento integral, contínuo e progressivo da criança. 
⇒ Manter a equipe diretiva da Escola informada sobre o desenvolvimento das crianças, suas 
dificuldades e necessidades. 
⇒ Executar as estratégias de estimulação para crianças que apresentam dificuldades do de-
senvolvimento infantil, seguindo orientações do professor titular e/ou da equipe técnico-pedagógica. 
⇒ Colaborar com o professor titular no desenvolvimento das atividades previstas. 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a)  Geral: carga horária de 40 horas semanais. 
b)  Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime suplementar de 
trabalho. 
 
RECRUTAMENTO: 
a) Forma: Concurso Público. 
b)  Requisitos: Instrução - Ensino Médio Completo. 


