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LEI Nº 814/2017 – PML – LIDIANÓPOLIS, 03 DE MAIO DE 2017. 

 

SÚMULA: CRIA NOVOS CARGOS, NO QUADRO 

DE EMPREGO PÚBLICO MUNICIPAL E INCLUEM 

NO ANEXO I E II DA LEI Nº 406/2007E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS, ESTADO DO 

PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO, SANCIONO À SEGUINTE: 

LEI: 

Art. 1º.  Ficam criados novos cargos de emprego público e incluem no 
anexo I e II, instituído pela Lei n.º 406/2007, os seguintes cargos: 

 I-Cargo de Professor de Educação Básica, carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais de trabalho com remuneração inicial conforme piso nacional 
vigente; 
Quantidade de vagas: 12 (doze). 
 
  II -Cargo de Professor de Educação Básica Interprete de Libras, carga 
horaria de 20 (vinte) horas semanais de trabalho com remuneração inicial 
conforme piso nacional vigente; 
Quantidade de vagas 01(uma). 
 
    III – Cargo de Operador de Máquina Rodoviária, carga horaria de 40 
(quarenta) horas semanais de trabalho, com remuneração inicial conforme 
tabela do ANEXO I; 
Quantidade de vagas 03(três). 
 
            IV –Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais masculino, carga horaria de 
40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com remuneração inicial conforme 
tabela do ANEXO I; 
Quantidade de vagas 05(cinco). 
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            V – Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, carga horaria de 40 
(quarenta) horas semanais de trabalho, com remuneração inicial conforme 
tabela do ANEXO I; 
Quantidade de vagas 05(cinco). 
 
VI - Altera a tabela do ANEXO I, passando de 01 (uma) vaga de cargo de 
médico de 20 (vinte) horas semanal para 02 (duas) vagas. 
 

Art. 4º.  A Presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS, ESTADO DO 
PARANÁ, AOS TRÊS DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E 
DEZESSETE. 

 

 

ADAUTO APARECIDO MANDU 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS  
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ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE 
EMPREGO PÚBLICO. 

 

 

NÚMERO 
DE  

VAGAS 
NOMENCLATURA 

 
ESCOLARIDADE 

REFERÊNCIAS 
DE 

REMUNERAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

12 Professor de Educação 
Básica 

Superior Completo, 
compreendendo: 
magistério com 
Licenciatura na área de 
Educação OU Pedagogia. 

R$1.149,40 20 

 01 Professor de Educação 
Básica Interprete de 
Libras 

Superior Completo, 
compreendendo: 
magistério com 
Licenciatura na área de 
Educação OU Pedagogia 
com Pós-graduação na 
função Educação Especial: 
Área de Surdes-libras. 

R$1.149,40 20 

03 Operador de Máquina 
Rodoviária  

Ensino Fundamental 
completo e Possuir 
Carteira Nacional de 
Habilitação “C” 

R$1.263,25 40 

05 Auxiliar de serviços 
gerais masculino –  

Ensino Fundamental 
completo 

R$937,00 40 

05 Auxiliar de serviços 
gerais feminino 

Ensino Fundamental 
completo 

R$937,00 40 
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ANEXO II 
 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALÍTICA DO CARGO  

- Assumir compromisso com sua própria formação participando de reuniões, 
grupos de estudos, de cursos, de palestras, de conferências e seminários, que 
constituem o Programa de Formação Continuada oferecido pela Rede Municipal de 
Ensino, compreendendo como um direito e exigência no exercício de sua profissão. 

- Exercer o seu papel de educador com ética e competência mantendo uma postura 
coerente com sua responsabilidade como formador de opinião. 
- O professor tem como encargo compreender que a educação é um aprender 
contínuo e, que o foco de seu trabalho é o processo de ensino/ aprendizagem, 
considerando a diversidade de seus alunos, respeitando suas diferenças e fazendo 
delas um elemento agregador do conhecimento e não excludente do processo. 
Deve ter propostas claras sobre o que, como e quando ensinar e avaliar, a fim de 
facilitar o planejamento de atividades de ensino para que a aprendizagem aconteça 
de maneira coerente com os objetivos propostos.  
- Dessa forma, o professor elabora o plano de trabalho e organiza sua intervenção 
propondo situações de ensino/aprendizagem de forma a desenvolver as 
capacidades cognitivas dos alunos. As principais condições para o bom 
desempenho do trabalho do professor são: a capacidade de entender as mudanças, 
de identificar os problemas e as condições delas decorrentes, de apontar 
alternativas educacionais que concorram para uma educação voltada para a 
constituição da cidadania. 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA - INTERPRETE DE LIBRAS 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALÍTICA DO CARGO  

- Mediar situações de comunicação entre surdos e demais membros da comunidade 
escolar;  
-viabilizar a interação e a participação efetiva do aluno nas diferentes situações de 
aprendizagem e interação no contexto escolar;  
- informar à comunidade escolar sobre as formas mais adequadas de comunicação 
com os alunos surdos;  
- interpretar, de forma fidedigna, as informações e conhecimentos veiculados em sala 
de aula e nas demais atividades curriculares desenvolvidas no contexto escolar;  
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- Dar oportunidade à expressão dos alunos surdos por meio da tradução, de forma 
fidedigna, de suas opiniões e reflexões;  
- Ter conhecimento prévio e domínio dos conteúdos e temas a serem trabalhados 
pelo professor, evitando a improvisação e proporcionando maior qualidade nas 
informações transmitidas;  
- Ter um relacionamento amistoso com o professor regente de turma, oferecendo 
informações adequadas sobre a importância da interação deste com os alunos surdos;  
- Sugerir aos docentes a adoção das estratégias metodológicas visuais mais 
adequadas ao favorecimento da aprendizagem dos alunos surdos;  
- cumprir integralmente a carga horária designada (20 horas), de modo a oferecer 
apoio especializado aos alunos surdos em todas as disciplinas previstas na matriz 
curricular semanal para a série em questão;  
- Participar das atividades pedagógicas que envolvem o coletivo da escola:  
- Reuniões pedagógicas, conselhos de classe, atividades festivas, entre outros, fazendo 
as mediações de comunicação necessárias para alunos e/ou profissionais surdos;  
- Submeter-se, assim como os demais profissionais, aos direitos e deveres previstos 
no regimento da escola;  
- Cumprir o Código de Ética, que regulamenta a prática da interpretação/tradução em 
Libras, emitido pela Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos - 
FENEIS, o qual deve ser de conhecimento da equipe técnico-pedagógica do 
Estabelecimento de Ensino.  
 
 

OPERADOR DE MÁQUINA RODOVIÁRIA 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALÍTICA DO CARGO 

 Operar as seguintes máquinas: micro trator, máquina demarcadora de 
faixas, micro rolo compactador, trator agrícola, rolo compactador vibratório, pá 
carregadeira, motoniveladora, trator de esteiras, retroescavadeira hidráulica e moto 
scraper; limpar, lubrificar e ajustar as maquinas e seus implementos, de acordo com 
as instruções de manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, e após executados, 
efetuar os testes necessários; Observar as medidas de segurança ao operar e 
estacionar os equipamentos e máquinas; Anotar segundo as normas estabelecidas, 
dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustíveis, 
consertos e outras ocorrências. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALÍTICA DO CARGO 
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                   Atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades definidas, 
montando e desmontando andaimes, transportando e misturando materiais de 
construção civil, conservação de estradas, auxiliando em serviços de sinalização, 
preparando solos para plantio, etc.; executar a limpeza de ruas, parques, praças, 
jardins e demais logradouros públicos; executar atividades de capinação e retirada de 
mato; transportar material de um local para outro, inclusive, carregando e 
descarregando veículos; executar serviços de jardinagem, podas de árvores, cultivo 
de hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros; preparar, adubar e semear o 
solo, executando trabalhos manuais para a cultura e plantação de flores, árvores, 
arbustos, hortaliças, legumes e frutos; aparar grama, limpar e conservar os jardins; 
aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar 
pragas e moléstias; cultivar e colher, em época própria, os produtos, através de 
tratamentos primários; executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço 
físico; realizar todos os tipos de movimentação de móveis, equipamentos e outros 
elementos; escavar valas e fossas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras; 
efetuar a limpeza de galerias e boca de lobo; executar atividades referentes à captura 
de animais, encaminhando aos locais pré-determinado; executar serviços de limpeza 
e/ou manutenção em geral em repartições municipais, providenciando produtos e 
materiais necessários para manter as condições de conservação e higiene; verificar a 
existência de material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, 
comunicando o superior quando da necessidade de reposição; desenvolver suas 
atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou segurança do 
trabalho; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; executar o 
tratamento e descarte dos resíduos de materiaisprovenientes do seu local de 
trabalho; executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de 
seu superior. 
 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO 
 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALÍTICA DO CARGO 

 
 
Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e 
externas da unidade, bem como serviços de entrega, recebimento, confecção e 
atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas 
previamente definidas; limpar e arrumar todo o local em seus mínimos detalhes: 
janelas, vidraças, banheiros, cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e 
móveis, carpetes e tapetes, lavagem de vidros, abastecer os ambientes com materiais, 
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retirar lixo, banheiros, vestiários, persianas, realizar a reposição de material; efetuar 
a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-
los em condições de uso; executar atividades de copa; auxiliar na remoção de móveis 
e equipamentos; separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, 
resíduos laboratoriais); atender ao telefone, anotar e transmitir informações e 
recados, bem como receber, separar e entregar correspondências, papéis, jornais e 
outros materiais; reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; 
controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de 
atuação; executar outras atividades de apoio operacional ou correlata; executar 
tarefas inerentes ao serviço de copa como preparo de lanches, refeições, café, chá e 
outros; desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de 
biossegurança e/ou segurança do trabalho; zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem 
como do local de trabalho; executar o tratamento e descarte dos resíduos de 
materiais provenientes do seu local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
 

 


