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LEI N'. 68/2012
Autoriza o Poder Executivo Municipal a admitir pessoal por prazo
determinado, para a manutenção do PRO-JOVEM, nos termos do inciso IX,
do art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências.

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

LEI COMPLEMENTAR
Art. 1°. 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 PRÓ-JOVEM, no
Municipio de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, em convênio com o Governo Federal, para as vagas
constantes no Anexo I desta Lei.

SI'. A contratação de que trata o caput deste artigo será de OI (um) ano, podendo ser prorrogado
por igual periodo.

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 Municipios, bem como de empregados ou servidores
de suas subsidiárias e controladas.

Parágrafo único. Sem prejuizo 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;
fi - ser nomeado, designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercicio de

cargo ou função de confiança.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará rescisão do contrato, sem
prejuizo 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, concluida 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:

I - pelo término do prazo contratual;
11- por iniciativa do contratado;
lI! - pelo término do programa descrito no artigo 10.

Parágrafo único. A extinção do contrato no caso do inciso 11deste artigo será comunicada com
antecedência minima de 30 (trinta) dias.

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

Art. 7°. Os recursos para o pagamento de pessoal serão oriundos do convênio firmado entre o
Municipio 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 PRÓ-JOVEM em convênio com o Governo Federal.

Art. 9° - O PRO-JOVEM, terá recursos provenientes do Governo Federal, através do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, repassados fundo a fundo e contrapartida municipal.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Diamante D'Oeste, em 22 de março de 2012.

INÊS GOMES
PREFEITA MUNICIPAL
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ORIENTADOR SOCIAL
-7ATRIBUIÇÕES:
Realizar, sob orientação do técnico de referência do CRAS e com a participação dos jovens, o planejamento
das atividades o Pró-jovem Adolescente; facilitar o processo de integração do coletivo sob sua
responsabilidade; mediar os processos grupais, fomentando a participação democrática dos jovens e a sua
organização, no sentido dos jovens e a sua organização, no sentido do alcance dos objetivos do Serviço
Sócio educativo de convivio; desenvolver, diretamente com os jovens, os conteúdos e atividades que lhe são
atribuidos no traçado metodológico do Pró-jovem Adolescente; registrar a freqüência diária dos jovens ao
Serviço Socioeducativo e encaminhar os dados para o gestor municipal, ou a quem ele designar, nos prazos
previamente estipulados; avaliar o desempenho dos jovens no serviço Socioeducativo, infonnando ao CRAS
as necessidades de acompanhamento individual familiar; acompanhar o desenvolvimento de oficinas e
atividades ministradas por outros profissionais, atuando no sentido da integração da equipe do Pró-jovem
Adolescente; atuar como interlocutor do serviço socioeducativo junto às escolas dos jovens, em assuntos que
prescindam da presença do coordenador do CRAS, encarregado da articulação interinstitucional do Pró-
jovem Adolescente, no território; participar, juntamente com o técnico de referência do CRAS, de reuniões
com as famílias dos jovens, para as quais for convidado; participar de reuniões sistemáticas com o técnico de
referência do CRAS; participar da captação de jovens em seus domicilios, para organização dos núcleos, e
participar das atividades de capacitação do Pró-jovem Adolescente.
-7 CONDIÇÕES DE TRABALHO:
-Carga horária semanal de 40 horas semanais.
-7 REQUISITOS BÁSICOS PARA PROVIMENTO:

-Idade Mínima de 18 anos;
-Ensino Completo em qualquer área de atuação .

ANEXO I - VAGAS - ATRIBUIrÕES E REOUISITOS
VAGAS DENOMINAÇÃO CID SALARIO

SEMANAL
OI Orientador Social 40 horas R$ 1.300,00
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