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Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Cas a 0 Projeto de Lei n.o 114/11,

desta data, 0 qual Altera escolaridade do cargo de visitador do Programa Primeira Infancia Melhor

- PIM, para apreciayao sob Regime de Urgencia.

o problema atual enfrentado pelo Programa Primeira Infancia Melhor (PIM) diz res-

peito a contratayao de pessoal, pois nao conseguimos encontrar pessoal suficiente para preencher

as vagas existentes, tanto que na atualidade possuimos apenas tres pessoas contratadas, sendo

que podemos contratar ate treze estagiarios.

Desta forma, com a alterayao da escolaridade dos Visitadores, exigindo apenas 0

nivel medio, sem ser na modalidade de magisterio, com capacitayao especifica de 60 horas, ou 0

ensino fundamental acrescido de capacitayao especifica de 180 horas, tentaremos aumentar, a

quantidade de candidatos as vagas do Programa, no intuito de manter 0 funcionamento do mes-

mo, que atualmente encontra-se prejudicado pela falta de candidatos.



A/tera esco/aridade do cargo de
visitador do Programa Primeira
/nffmcia Me/hor - P/M.

Art. 1° Fica alterada a escolaridade do cargo de visitador constante do
Anexo I, da Lei Municipal nO6.763/08, alterada pela Lei Municipal n° 7.140/10, que
estabelece a sfntese das atribuic;oes, condic;oes de trabalho, recrutamento do
Programa Primeira Infancia Melhor - PIM, passando a viger com a seguinte redaC;8o:

"QUALIFICACOES EXIGIDAS:
Instru~ao - Ensino Medio ou Ensino Superior nas areas de: Pedagogia,
Biomedicina, Ci€mcias Biol6gicas, Enfermagem, Educa~ao Fisica, Psicologia e
Servi~o Social ou P6s-Gradua~ao/Especializa~ao nas referidas areas acrescida
de capacita~ao especifica para desenvolvimento das atividades do programa
com dura~ao minima de 60 horas.

Paragrafo Unico. Na falta de pessoal, em numero suficiente, com a
qualifica~ao de que trata este artigo, sera admitida a forma~ao no ensino
fundamental, acrescida de capacita~ao especifica para desenvolvimento das
atividades do PIM, com dura~ao minima de 180 horas. "(NR).

Art. 3° Revogam-se as disposic;oes em contrario, em especial a Lei
Municipal n° 7185/10.


