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LEI No 710/2017 DE 22 DE MAIO DE 2017. 

CRIA NOVAS VAGAS E CARGOS NO QUADRO 
GERAL PERMANENTE E NO QUADRO DE PESSOAL 
COMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL, ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N-
585 DE 13 DE JULHO DE 2006. 

Faço saber que Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito do Município 
de Bertópolis, Estado de Minas Gerais sanciono a seguinte Lei, 

Art. 1 - Ficam ampliadas as vagas dos cargos de provimento efetivo 

bem como de comissão contidas no Anexo 1 da Lei Complementar 585, de 13 de 

julho de 2006, conforme o Anexo 1 da presente lei. 

Parágrafo Único. Os direitos, deveres e atribuições serão os mesmos 

já constantes da lei municipal vigente para os respectivos cargos. 

Art. 2- Ficam criados no quadro permanente de servidores do 

Município os cargos de Orientador Educacional, Monitor de Educação Infantil, 

Cuidador de Educação Infantil e Nutricionista, conforme constante nos Anexos II e 

III da presente lei. 

Art. 30- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 

Complementar serão consignadas no orçamento em vigor. 

Art. 4°- Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua 

publicação. 

Art. 50- Revogam-se as disposições em contrário. 

Bertópolis, 18 de maio de 2017. 

ARISTIDES'AT LO ROSSI DEPOLÕ 

à à  Á Rodo wq$ 
Prefeito Munldp& 
8ertôpots MG 
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Prefeito do Município 
ANEXO 

QUADRO PERMANENTE 
VAGAS AMPLIADAS 

Cargo Nível 	de 
Vencimento 

Vagas Ampliação Total 

Professor 	de 	Nível 
Infantil 

PE-IV 04 08 12 

Supervisor 
Pedagógico 

PE-VI 01 02 03 

Secretário Escolar PE-IV 01 03 04 

Auxiliar de 	Serviços 
Escolares 

PE-1 20 14 34 

ANEXO II 
QUADRO PERMANENTE 

CARGOS CRIADOS 

Cargo Regime 
Jurídico 

Vagas Carga 
Horária 

Vencimento 

Orientador 
Escolar 

Estatutário 01 30 horas 
semanais 

R$ 1.438,35 

Monitor de 
Educação 

Infantil 

Estatutário 10 30 horas 
semanais 

R$937,00 

Cuidador de 
Educação 

Infantil 

Estatutário 06 30 horas 
semanais 

R$ 937,00 

Nutricionista Estatutário 01 40 horas 
semanais 

R$2.000,00 

Professor de 
Educação 

Básica 
Regente de 

Aula 

Estatutário 02 24 horas 
semanais 

R$1.800,00 
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ANEXO III 
QUADRO PERMANENTE 

CARGOS CRIADOS 
ATRIBUIÇÕES 

CARGO ATRIBUIÇÕES REQUISITOS 
Orientador Escolar Desempenhar atividades de Ensino Superior. 

orientação 	educacional, 
integrado 	com 	os 	demais 

Licenciatura ou Pós 
Graduação em 

especialistas da escola; Orientação escolar. 
Propor 	e 	orientar 	as 
pesquisas 
psicopedagógicas; 
Fazer 	o 	acompanhamento 
diário do processo didático-
pedagógico desenvolvido no 
âmbito 	escolar através 	de 
entrevistas, aconselhamento 
e encaminhamentos, quando 
necessários 	a 	outros 
profissionais, 	no âmbito do 
sistema e da escola. 
Observar 	e 	cumprir 	as 
normas 	de 	higiene 	e 
segurança do trabalho; 
Executar 	outras 	tarefas 
correlatas 	a 	critério 	do 
superior imediato. 

Monitor de Educação Apoiar 	o 	professor 	no Ensino 	Médio Infantil desenvolvimento 	das Normal ou superior 
atividades, contribuindo para com Licenciatura em 
o processo de aprendizagem 
das crianças. A razão de ser 
do seu trabalho é a criança e 
a sua função é essencial na 
creche, uma vez que é o 
monitor quem 	passa mais 

Pedagogia. 
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tempo com a criança. Dessa 
forma, compete ao monitor: 

Receber todas as crianças 
de forma positiva, conhecê-
las e chamá-las pelo seu 
nome desde o início; 

Ter a preocupação de 
formar-se, 	informar-se, 
participar 	de 	reuniões, 
capacitações e realizar as 
atividades previstas; 
Cuidar do bem estar físico e 
mental das crianças, ser 
lúdico e criativo; 

Manter bom relacionamento 
com os membros da equipe, 
crianças e responsáveis 
pelas crianças; 
Comportar-se 	igualmente 
com todas as crianças; 

Perceber 	a 	evolução 
emocional, social e cognitiva 
da criança; 

Participar ativamente dos 
eventos; 

Respeitar o regulamento 
interno da unidade escolar e 
promover um trabalho de 
qualidade. 
Cuidar da higiene e da 
alimentação: trocar fraldas, 
dar banho, lavar as mãos 
para as refeições, escovar 
dentes, dar as refeições etc. 
Promover trabalhos de 
desenho, 	 pintura, 
modelagem, teatro, canto e 
dança, e outras atribuições 
afins. 



Cuidador de Educação 	Atuará na Educação Infantil; Ensino Médio 
Infantil 	 com a função de auxiliar o comum ou Ensino 

professor nas atividades de Médio Normal ou 
cuidar; auxiliar as crianças na Superior. 
sua higiene pessoal, nos 
horários estabelecidos pela 
unidade escolar; auxiliar as 
crianças na hora das 
refeições, ajudando no 
processo de alimentação; 
auxiliar as crianças na hora 
do repouso; organizar e 
cuidar 	dos 	pertences 
pessoais das crianças; 
auxiliar no uso e troca de 
roupas; trocar fraldas, dar 
banho e zelar pela higiene do 
bebê; dar mamadeiras, 
papinhas e alimentos sólidos, 
obedecendo aos horários 
estabelecidos pela unidade e 
quando houver necessidade; 
fazer lavagem e esterilização 
dos brinquedos após cada 
dia de uso; higienização dos 
utensílios; lavar e enxugar as 
banheiras após cada banho; 
trocar as roupas dos berços e 
colchões; incentivar as 
crianças para proceder a 
organização do espaço; zelar 
pela 	integridade 	física, 
mental, moral e social da 
criança sob a sua 
responsabilidade; 
acompanhamento 	nos 
serviços de saúde e outros 
serviços requeridos no 
cotidiano, quando se mostrar 
necessário e pertinente; 
colaborar com professor e a 
direção da unidade no 
desenvolvimento 	de 
atividades culturais e de 
lazer; acionar imediatamente 
a direção em casos de 
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doenças ou acidentes com 
as crianças; proporcionar 
vivências de solidariedade, 
partilha e limites entre os 
alunos; zelar pelo patrimônio 
colocado à sua disposição, 
observando a utilização e 
manutenção dos mesmos; 
participar das programações 
promovidas, como passeio, 
treinamentos, 
aperfeiçoamentos e cursos 
de capacitação; auxiliar na 
organização da entrada e 
saída dos alunos; zelar pela 
disciplina dos alunos na 
unidade escolar inclusive nos 
horários de recreio; orientar 
os alunos quanto à 
manutenção da limpeza da 
escola; 	monitorar 	o 
deslocamento 	 e 
permanência dos alunos nos 
corredores e banheiros da 
unidade escolar; auxiliar na 
organização das turmas 
durante 	as 	atividades 
escolares; 	acatar 	as 
orientações dos superiores e 
tratar com urbanidade e 
respeito os funcionários da 
unidade escolar e os 
usuários 	dos 	serviços 
educacionais; informar ao 
diretor, a permanência de 
pessoas não autorizadas no 
recinto da unidade escolar; 
desempenhar a função com 
competência, assiduidade, 
pontualidade, senso de 
responsabilidade, 	zelo, 
discrição e honestidade,-
desempenhar 

onestidade;
desempenhar com zelo e 
presteza os trabalhos de que 
for incumbido. 
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Nutricionista 	 Realizar o diagnóstico e o Bacharelado em 
acompanhamento do estado Nutrição. 
nutricional, calculando os 
parâmetros nutricionais para 
atendimento de alunos da 
creche e pre; 
Planejar, 	elaborar, 
acompanhar e avaliar o 
cardápio da alimentação 
escolar, com base no 
diagnóstico nutricional e nas 
referências nutricionais, de 
acordo com a cultura 
alimentar, 	o 	perfil 
epidemiológico da população 
atendida e vocação agrícola 
da região; 
Elaborar fichas técnicas das 

preparações que compõem o 
cardápio; 
Propor e realizar ações de 

educação 	alimentar 	e 
nutricional 	para 	a 
comunidade 	escolar, 
inclusive promovendo a 
consciência ecológica e 
ambiental, 	articulando-se 
com a direção e a 
coordenação pedagógica 
para o planejamento de 
atividades com o conteúdo 
de alimentação e nutrição; 
Planejar, 	coordenar 	e 
supervisionar a aplicação de 
testes de aceitabilidade junto 
à clientela, sempre que 
ocorrer no cardápio a 
introdução de alimento novo 
ou 	quaisquer 	outras 
alterações inovadoras. Estes 
registros se darão no 
relatório anual de gestão do 
PNAE; 
Orientar e supervisionar as 

atividades de higienização de 
ambientes, armazenamento 



e distribuição dos alimentos, 
equipamentos e utensílios da 
instituição; 
Assessorar o CAE no que diz 
respeito a execução técnica 
do PNAE; 

Exercer à docência na 
educação básica, em 
unidade 	 escolar, 
responsabilizando-se pela 
regência de turmas ou por 
aulas, pela orientação de 
aprendizagem na educação 
de jovens e adultos, pela 
substituição eventual de 
docente, pelo ensino do uso 
da biblioteca, pela docência 
em laboratório de ensino, em 
sala de recursos didáticos e 
em oficina pedagógica, por 
atividades artísticas de 
conjunto e acompanhamento 
musical nos conservatórios 
estaduais de música e pela 
recuperação de aluno com 
deficiência de aprendizagem; 
Participar do processo que 
envolve 	planejamento, 
elaboração, 	execução, 
controle e avaliação do 
projeto político-pedagógico e 
do plano de desenvolvimento 
pedagógico e institucional da 
escola; 
Participar da elaboração do 
calendário escolar; 

Professor de Educação 
Básica Regente de Aula 
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Ensino superior na 
disciplina ministrada. 
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Exercer 	atividade 	de 
coordenação pedagógica de 
área de conhecimento 
específico, nos termos do 
regulamento; 
Atuar na elaboração e na 
implementação de projetos 
educativos 	ou, 	como 
docente, em projeto de 
formação continuada de 
educadores, na forma do 
regulamento; 
Participar da elaboração e da 
implementação de projetos e 
atividades de articulação e 
integração da escola com as 
famílias dos educandos e 
com a comunidade escolar,-
Participar 

scolar;
Participar 	de 	cursos, 
atividades e programas de 
capacitação 	profissional, 
quando convocado ou 
convidado; 
Acompanhar e avaliar 
sistematicamente 	seus 
alunos durante o processo de 
ensino-aprendizagem; 
Realizar 	avaliações 
periódicas 	dos 	cursos 
ministrados e das atividades 
realizadas; 
Promover e participar de 
atividades complementares 
ao processo da sua formação 
profissional; 



Silva 
de Administração 

Ed mi Iso 
Secretário 
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Exercer 	outras 	atribuições 
integrantes 	do 	plano 	de 
desenvolvimento pedagógico 
e 	institucional 	da 	escola, 
previstas 	no 	regulamento 
desta 	Lei 	e 	no 	regimento 
escolar. 

Bertópolis, 22 de Maio de 2017. 

&fmi(son(ves da Si(và 
Sec. de Administração 

Prefeito Municipal 
. MG 

AristAngelo Rossi D-polo 
Prefeito Municip. 1 


