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LEI W 007/2009
Autoriza o Executivo Municipal de Diamante D'Oeste a
proceder Teste Seletivo, e dá outras providências, '

A Câmara Municipal de Diamante do Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita
Municipal, sanciono a seguinte Lei: '

• Art. 1° - Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, fica
o Poder Executivo, autorizado a proceder teste seletivo para admissâo de pessoal por contrato por
tempo determinado, no atendimento ao PSF- Programa de Saúde da Familia, PSI - Programa de Saúde
Indigena, PAIF - Programa de Atençâo Integral a Familia, SENTINELA - Programa de Enfrentamento á
Violência contra Crianças e Adolescentes e ao Magistério Público Municipal, abaixo descriminados, nas
condi ões e razos revistos nesta Lei,
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VAGAS ' FUNÇAO , PROGRAMA N° VAGAS VENCIMENTO

CARGA

HORÁRIA
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PSF 01 1.600,00 40
CREAS 01 1.211,42
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Ensino superior completo na funçâo de inscrição------_.
01 MédicoClinicoGeral
01 Odontólogo

01 Coordenadorde Projetos CREAS 01' 1 356'5~3 '40
FormaçãoMaglsténo,nivel de ensinomédio,na modalidadenormal(Mag/steno) co-':;;i1ãbllltaçãõnassénes
IniciaisdoEnSinoFundamental

15 Professor SMECE __ .1.5: 415,:?0 20-
Art. 2° - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público o

suprimento de funções em caráter suplementar e a título precário, ..
Art. 3° - A admissão será precedida' de' teste seletivo simplificado,. através de

procedimento administrativo de recrutamento e seleção, '. , ,
S 1°- No edital do teste seletivo deverá consta( o número de vagas destinado á função,, ,

não superior ao autorizado nesta Lei, e o programa a ela vincljlada. '
S 2° - As admissões de que trata o artigo serâo feitas pelo prazo máximo de até doze

meses, prorrogável por mais um igual período. ' .
S 3°- É vedado o desvio de funçâo de pessoa admitida na forrrja deste artigo, sob pena

de nulidade do ato e responsabilidade da autoridade solicitante da admissão,

03 Enfermeiro

01 Fisioterapeuta
-,

01 Nutricionista

I
- -- --- - - --- ---

02 Psicólogo

~-
02 AssistenteSocial

01 AssistenteSocialI
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S 4° - A admissão para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse
público extingue-se automaticamente pelo decurso do prazo de duração pelo qual foi celebrado, sem
qualquer outra formalidade.

Art. 4° - Aplica-se a Legislação Trabalhista ao pessoal contratado de que se refere esta lei.
Parágrafo único - Do contratado será descontado os encargos sociais correspondentes e

o tempo de serviço prestado será contado para todos os efeitos legais,
Art. 5° - Esta lei entrará em vigor n ~a de sua publicação, ficando revogadas as

disposições em contrário .
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