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legais.

•

I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa do contratado;
III - pelo término do programa descrito no artigo 1°.

Parágrafo único. A extinção do contrato no caso do inciso II deste artigo será comunicada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 6°. O tempo de serviço prestado nos termos desta Lei será computado para todos os efeitos

LEI N°. 66/2012
Autoriza o Poder Executivo Municipal a admitir pessoal por prazo
determinado, para a manutenção do CRAS - Centro de Referência da
Assistência Social, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal
e dá outras providências.

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

LEI COMPLEMENTAR
Art. 10.Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a admitir pessoal por tempo determinado, nos

termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, para manutenção do CRAS - Centro de Referência da
Assistência Social, no Município de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, em convênio com o Governo
Federal, para as vagas constantes no Anexo I desta Lei.

S l°. A contratação de que trata o caput deste artigo será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado
por igual período.

S 2°. A admissão de pessoal tem base legal CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas .
S 3°. Os contratos serão regidos pela CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas.
S 4°. O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei, será mediante Teste Seletivo

Simplificado.
Art. 2°. Fica proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da administração direta ou

indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de
suas subsidiárias e controladas.

Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará
na responsabilidade do contratado, inclusive quanto à devolução dos valores pagos.

Art. 3°. Fica vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei:
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
II - ser nomeado, designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de

cargo ou função de confiança.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará rescisão do contrato, sem

prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades que lhe deram causa.
Art. 4°. As infrações disciplinares atribuidas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão

apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de 30 (trinta) dias, assegurada ampla defesa.
Art. 5°. O contrato firmado nos termos desta Lei extinguir-se-á, sem direito à indenização, nos

seguintes casos:•
Art. 7°. Os recursos para o pagamento de pessoal serão oriundos do convênio firmado entre o

Município de Diamante D'Oeste e o Governo Federal, podendo ainda ser utilizado dotação do orçamento
vigente do Município, suplementada se necessário.

Art. 8° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, ainda autorizado a realizar os atos necessários
para a implantação e manutenção do CRAS em convênio o Governo Federal.

Art. 9° - O CRAS, terá recursos provenien es do vemo Federal, através do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, repassados undo a fun o e contrapartida municipal.

Art. 10 - Revogam-se as disposi - es c ntrárt està Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal d Di m 22 de março de 2012.
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R$ 1.300,00
R$ 1.300,00

SALARIQ

30 horas
30 horas

CHI
SEMANAL

Assistente Social
Psicólo o

ANEXO I - VAGAS - ATRIBUICÕES E REQUISITOS

DENOMINAÇÃO

01
01

VAGAS

ASSISTENTE SOCIAL

•

•

7ATRIBUIÇÕES:
Aconselha e orienta os individuos afetados em seu equilibrio emocional, baseando-se no conhecimento sobre
a dinâmica psicossocial do comportamento das pessoas e aplicando a técnica do serviço social de casos, para
possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e conseguir o seu ajustamento ao meio social; promove a
participaçâo consciente dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo
atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o progresso coletivo e a melhoria do
comportamento individual; desenvolve a consciência social do indivíduo, aplicando a técnica do serviço
social do grupo aliado à participação em atividades comunitárias, para atender às aspirações pessoais desse
individuo e interrelacioná-lo ao grupo; programa a ação básica de uma comunidade nos campos social,
médico e outros, valendo-se da análise dos recursos e das carências sócio-econômicas dos individuos e da
comunidade em estudo, para possibilitar a orientação adequada da clientela e o desenvolvimento harmônico
da comunidade; colabora no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na remoção dos
fatores psicossociais e econômicos que interferem no tratamento, para facilitar a recuperação da saúde;
organiza e executa programa de serviço social em empresas e órgãos de classe, realizando atividades de
caráter educativo, recreativo, assistência à saúde e outras, para facilitar a integração dos trabalhadores aos
diversos tipos de ocupaçôes e contribuir para melhorar as relações humanas na Prefeitura; assiste ás familias
nas suas necessidades básicas, orientando-as e fomecendo-Ihes suporte material, educacional, médico e de
outra natureza, para melhorar a sua situação e possibilitar uma convivência harmônica entre os membros; dá
assistência ao menor carente ou infrator, atendendo âs suas necessidades primordiais, para assegurar-lhe o
desenvolvimento sadio da personalidade ou integração na vida comunitária; identifica os problemas e fatores
que perturbam ou impedem a utilização da potencialidade dos educandos, analisando as causas dessas
perturbações, para permitir a eliminação dos mesmos com vistas a um maior rendimento escolar; assistente a
encarcerados, programando e desenvolvendo atividades de caráter educativo e recreativo nos
estabelecimentos penais e atendendo a sua necessidades,básicas, para evitar a reincidência do ato anti-social e
permitir sua reintegração na sociedade; articula-se com profissionais especializados em outras áreas
relacionadas a problemas humanos, intercambiando informações, a fim de obter novos subsidios para
elaboração de diretrizes, atos nonnativos e programas de ação social referentes a campos diversos de atuação,
como orientação e reabilitação profissional, desemprego, amparo e inválidos, acidentados e outros.

7 CONDIÇÕES DE TRABALHO:
-Geral: Carga horária semanal de 30 horas semanais.

7REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

-Idade: Minima de 18 anos;
-Instrução: Ensino Superior Completo em Serviço Social e registro no órgão fiscalizador da classe.

PSICÓLOGO

7 ATRIBUIÇÕES

Experimental, observando a realidade e efetivando experiências de laboratório e de outra natureza, para obter
elementos relevantes ao estudo dos processos de crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidades e
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outros aspectos do comportamento humano e animal; analisa a influência dos fatores
hereditários, ambientais e de outra espécie que atuam sobre o individuo, entrevistando o paciente, consultando
sua ficha de atendimento; aplicando testes, elaborando psicodiagnóstico e outros métodos de verificação, para
orientar-se no diagnóstico e tratamento psicológico de certos distúrbios emocionais e de personalidades;
promove a correção de distúrbios emocionais e de personalidades; promove a correção de distúrbios
psiquicos, estudando características individuais e aplicando técnicas adequadas, para restabelecer os padrões
normais de comportamento e relacionamento humano; elabora e aplica testes, utilizando seu conhecimento e
prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de
personalidade e outras características pessoais, possiveis desajustamentos ao meio social, ou de trabalho ou
outros problemas de ordem psíquica e recomendar a terapia adequada; participar na elaboração de análises
ocupacionais, observando as condições de trabalho e as funções típicas de cada ocupação, para identificar as
aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compatíveis com as exigências da ocupação e estabelecer
um processo de seleção e orientação no campo profissional; efetua o recrutamento, seleção, treinamento,
acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal e a orientação profissional, promovendo entrevistas e
elaborando e aplicando testes, provas e outras verificações, a fim de fornecer dados a serem utilizados nos
serviços de emprego, administração de pessoal e orientação individual; atua no campo educacional, estudando
a importância da motivação no ensino, novos métodos de ensino e treinamento, a fim de contribuir para o
estabelecimento de currículos escolares e técnicas de ensino adequadas e determinação de características
especiais necessárias ao professor; reúne informações a respeito de pacientes, transcrevendo os dados
psicopatológicos obtidos em testes e exames, para fornecer a médicos analistas e psiquiatras subsídios
indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades; diagnosticam a existência de
possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais mínimas, disritmias, dislexias e outros
distúrbios psiquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o
tratamento ou a forma de resolver as dificuldades momentâneas.

-7 CONDIÇÕES DE TRABALHO
-Geral: Carga horária semanal de 30 horas semanais.

-7REQUISITOS PARA PROVIMENTO
-Idade: Minima de 18 anos;
-Instrução: Ensino Superior Completo em Psicologia e registro no órgão fiscalizador da classe .
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