
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA
Aperfeiçoando para fazer sempre o melhor.

l'

lEtMUNfCIPAlN~ 1.656/2018

"Autoriza a contratação Emergencial de 01 (um) Professor
de língua Estrangeira e 01 (um) Professor de Artes"

CARlOS AlBJNO SEGABINAZZI MARTIN1,Prefeito Municipal em exercicifrde' Dona
Francisca, no uso das atribuições que lhe confere a Lei OrgânIca do Município, FAZ SABER que
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipaf autorizado a contratar 01 (um) professor de
Língua Estrangeira e 01 (um) Professor de Artes com fundamento no artigo 38 da Lei Municipal
nO 1.533/2016 e art4g037 inciso IX da Constituição Federal pelo prazo pelo prazo de (6~meses,
para desempenharem as funções na Escota Municipal de Ensino Fundamental Tiradentes,
Escola Municipal de Educação lnfantfl Dente de Leite e Antonio L Barche1.

Ar!. 'P - O vencimento será de R$ 1.542,35 (Hum mil Quinhentos e quarenta e dois com
trinta e cinco centavos) para a função de professor.

Parágrafo Único - o vencimento será reajustado nos mesmos índices do reajuste dos
demais servidores públicos municipais.

Art. 3<l - A contratação prevista no art. 10 será realizada pela legislação municipal
vigente, sendo o seu contrato de nalurezaadminisírativa com carga horária de 25 horas para a
função de professor, ficando assegurados os direitos previstos no artigo 38 da Lel Municipai
1.533/2016 - Plano de Carreira do Magistério.

Art. 4° - As despesas decoaeates <ia contratação para os referidos cargos correrão por
conta de dotações orçamentárias do orçamento de 2018 da Secretaria Municipal da Educação~

Art. 5° • Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITOMUNICIPALDE DONA FRANCI
2018.

Registre-se e Publique-se.
Em 27 de fevereiro de 2018.
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