
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N° 7.844, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.

Cria cargo de Monitor de Atendimento
Educacional Especializado no Quadro
de Pessoal Efetivo do Município.

O PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1° Fica criado na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo
do Município, o seguinte cargo:

N° CARGO NIVEL CODIGO
04 Monitor de Atendimento Educacional 02 M-10-05

Esoecializado

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo criado no
artigo 10 estão descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3° Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município
de Carazinho (Lei Complementar n.o 07/90) aos ocupantes do cargo criado através da
presente Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos de provimento
efetivo do Município.

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art, 6° Revogam-se as disposições em contrário, em especial a ei Municipal
nO7.409 de 16 de setembro de 2011.

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

£~\
CEcíLIA BERTOLDI R. DOS SANTOS
Secretária da Administração
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ANEXO I

CARGO: MONITOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
GRUPO: MAGISTÉRIO

a) Descrição sintética: participar, elaborar, zelar, estabelecer, ministrar e realizar as
atividades de aprendizagem e monitoria dos alunos que necessitam de atendimento
educacional especializado.

b) Descrição analítica:
• atuar como mediador do processo ensinoMaprendizagem, desenvolvendo o trabalho em

conjunto e simultaneamente com o professor regente da turma;
• buscar diferentes formas de comunicação alternativa, aumentativa e/ou suplementar que

permitam ao aluno interagir no processo ensino e aprendizagem;
• planejar com o professor e/ou monitor regente as estratégias, atividades e instrumentos

adaptando-as conforme necessidade do aluno;
• contribuir com todos os profissionais que atuam no ano/série quanto aos registros que

demonstrem as apropriações realizadas pelo aluno;
• auxiliar o aluno nas atividades de transferência do mobiliário escolar para cadeira de

rodas ou outro dispositivo que o aluno utiliza, bem como, cuidados com a higiene,
alimentação e locomoção do mesmo;

• desenvolver. quando possível. a autonomia do aluno, tornando-o gradativamente
independente na realização das atividades de higiene e alimentação.

CONDICÕES DE TRABALHO:

a) Geral: carga horária de 20 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 - Nível Superior, habilitação em Pedagogia.
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