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PROJETO DE LEI nº 096, EM 31 DE JULHO DE 2013. 
 

Autoriza o Executivo Municipal a contratar, 
em regime de emergência e sem concurso 
público, 01 (um) Facilitador de Oficinas de 
Instrutor de Informática, para atender o 
Programa Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS. 

 
Art. 1° - Fica o executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, sem 
concurso público, em caráter excepcional de interesse público, art. 37, IX da CF, por 
um período de 10 (dez) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado por mais 10 (dez) meses, (01) um Facilitador de Instrutor de Informática 
através de contrato administrativo por tempo determinado para atender as famílias 
atendidas pelo CRAS, bem como as crianças e adolescentes. 
§ 1º - O Contrato deverá cumprir carga horária semanal de 30 (trinta) horas semanais; 
§ 2º - A remuneração bruta, mensal a ser paga ao servidor contratado será de R$ 
700,00 (setecentos reais). 
§ 3º - As atividades a serem desenvolvidas pelo servidor contratado serão de: 
 
• Entendimento das partes do computador - software e hardware. 
• Obtenção do vocabulário básico de Informática. 
• Aprendizado básico de digitação e uso do mouse. 
• Windows Explorer. 
• Uso de aplicativos básicos, como calculadoras, editores de texto, editores de 

desenhos. 
• Word. 
• Entendimento dos conceitos de arquivo e pasta, e as operações associadas a 

estes conceitos (ex. salvar, abrir, etc). 
• Excel. 
• Power Point. 
• Uso do browser para navegar na Internet. 
• Elaboração de buscas na Internet, com escolhas de palavras-chaves apropriadas e 

seleção dos sites. 
• Elaboração de documentos com uso de resultados de pesquisas feitas na Internet. 
• Conhecimento de e-mail. 
 
Art. 2º - A escolaridade mínima exigida para o cargo será de ensino médio completo, 
com experiência comprovada; 
Parágrafo Único: O candidato deverá ter: 
 
- Experiência profissional 
- experiência de atuação em programas, projetos, serviços e benefícios 
socioassistências; 
- noções sobre direitos humanos e socioassistenciais; 
- capacidade de trabalho em equipe; 
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- elaborar o Plano de Curso com definição de objetivos específicos, indicação de 
atividades,  recursos materiais e processo de avaliação;  
 - organizar as atividades adequadas, oferecendo aos alunos a oportunidade de 
ampliar suas experiências, oferecendo capacitação para o desempenho das 
atividades;  
- acompanhar o desenvolvimento dos alunos no processo de ensino aprendizagem e 
no desenvolvimento das oficinas através do diálogo com a coordenação do projeto;  
 - participar das reuniões de equipe sempre que solicitado;  
 - exercer outras atividades correlatas; 
 - manter os equipamentos de informática em condições de uso;  
 - ser responsável pela distribuição e segurança de trabalho dos usuários; 
 - manter conhecimento dos softwares específicos;  
 - regular os mecanismos de controle do computador e equipamentos 
complementares;  
 
Art. 3º - A seleção do contrato será realizada pela Secretária Municipal de Assistência 
Social mediante processo seletivo, de provas e títulos. 
 
Art. 4º - Servirão de recursos para cobertura das despesas descritas nesta Lei a 
seguinte dotação orçamentária: 
07.00 – Secretária Municipal de Assistência Social 
07.01 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08.244.3028.2093 – Piso Básico Fixo – CRAS/PAIF 
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
     Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho,  
aos 31  dias do mês de julho de 2013. 
 
 
 
 

Luiz Affonso Trevisan,   
Prefeito Municipal 
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Of. 478/13- SMA   Sobradinho, 31 de julho de 2013. 
 
 
Ilma. Sra.: 
Ver. Maxcemira de Pellegrin Trevisan 
Presidente  da Câmara de Vereadores de 
Sobradinho - RS. 
 
      

Senhora  Presidente: 
 
 
 

 Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei 096, que autoriza o Executivo Municipal a 
contratar, em regime de emergência e sem concurso público, 01 (um) 
Facilitador de Oficinas de Instrutor de Informática, para atender o Programa 
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 

Esta contratação visa dar continuidade aos 
trabalhos Programa Centro de Referência de Assistência Social – CRAS,  para 
atender as famílias atendidas pelo CRAS, bem como as crianças e 
adolescentes. 

Salientamos que a contratação deverá ser 
precedida de Processo Seletivo Simplificado, atendendo à exigências do 
tribunal de Contas do Estado. 
       

Contando com a aprovação deste projeto, 
desde já agradecemos. 
 
      

Atenciosamente, 
 
 
 
     Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal. 
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