
LEI Nº. 1034 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

“Cria o Programa Oficina na Escola junto à 
Secretaria Municipal de Educação da 
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio 
Abaixo e dá outras providências”. 

 

 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, 
Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 11 da Lei Orgânica, 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica criado o “Programa Oficina na Escola” junto à Secretaria Municipal de Educação, cuja 
finalidade será desenvolver programa de apoio à educação integral no Município. 

Art.2º - O Programa “Oficina na Escola” se destina a trabalhar com os alunos da rede municipal de 
ensino, habilidades no esporte, música, artes marciais, informática, matemática e artes em geral. 

Art. 3º - O programa terá como público alvo todos os alunos da rede municipal de ensino. 

Art. 4º - O Programa é de caráter provisório e terá duração de 12 meses contados da publicação do 
Decreto Municipal que o regulamentar. 

Parágrafo único – O Programa Oficina na Escola poderá ter seu prazo de duração renovado caso a 
Administração Municipal tenha interesse na manutenção do projeto. 

Art. 5º - Para atender ao “Programa Oficina na Escola”, para contratação em caráter temporário, 
ficam criados no quadro do Magistério os seguintes cargos: 

 

Cargo Nº de Vagas Nível/Grau de 
Vencimento 

Jornada de 
Trabalho Semanal 

Instrutor de música 7 EM – 03-C 24 ou 40 horas 

Instrutor de arte e 
expressão 

2 EM – 03-C 24 ou 40 horas 

Instrutor de artes 
marciais 

2 EM – 03-C 24 ou 40 horas 

Instrutor de informática 4 EM – 03-C 24 ou 40 horas 

Instrutor de jogos 
matemáticos 

2 EM – 03-C 24 ou 40 horas 

Instrutor de Dança 02 EM – 03-C 24 ou 40 horas 

 

§1º – O profissional designado para cumprir jornada de 40 horas, receberá salário proporcional à 
jornada. 

§2º - os cargos criados serão extintos juntamente com o “Programa Oficina na Escola”. 

§3º - Será feito processo seletivo simplificado para preenchimento das vagas. 

 



§4º – Faz parte integrante desta Lei o Anexo I contendo a descrição e especificação das respectivas 
atribuições, bem como os requisitos mínimos para provimento dos cargos criados nesta Lei. 

Art.6º - Para fazer face às despesas previstas nesta lei, serão utilizados recursos das dotações 
orçamentárias do orçamento de 2014, sendo 02.07.12.361.0018.2.110.3190.04, 
02.07.12.361.0018.2.110.3190.11, 02.07.12.361.0018.2.110.3190.13 e 
02.07.12.361.0018.2.110.3190.16. 

Art. 7º - Esta Lei é composta pela devida estimativa de impacto orçamentário, entrando em vigor na 
data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 07  de fevereiro de  2014. 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal 

 



ANEXO I 

DESCRIÇÃO  E  ESPECIFICIAÇÃO  DE  CARGO  EFETIVO 

DENOMINAÇÃO: ISNTRUTOR DE MUSICA 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 

Ensino Médio Completo, Cursos específicos na área de musica, experiência profissional mínima de 
6(seis) meses como instrutor musical em ambiente escolar. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Ministrar oficinas práticas e teóricas de musica nas escolas; 

Coordenar a instalação e manutenção dos equipamentos sob sua responsabilidade; 

Planejar e promover a capacitação das crianças e adolescentes para apresentações musicais; 

Elaborar planejamento pedagógico musical; 

Elaborar relatório de atividades realizadas; 

Acompanhar e registrar a freqüência dos alunos. 

 

DENOMINAÇÃO: INSTRUTOR DE ARTE E EXPRESSÃO 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 

Ensino Médio Completo, Cursos específicos na área de artes, experiência profissional mínima de 
6(seis) meses como instrutor de arte e expressão em ambiente escolar. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Ministrar oficinas de arte expressão nas Escolas; 

Proporcionar o desenvolvimento da expressão e socialização dos alunos por meio da arte, teatro e 
dança; 

Acompanhar e registrar freqüência dos alunos;  

Elaborar relatório das atividades realizadas. 

 

DENOMINAÇÃO: INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 

Ensino Médio Completo, Cursos específicos na área de artes marciais, experiência profissional 
mínima de 6(seis) meses como instrutor de artes marciais em ambiente escolar. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Ministrar oficinas de artes marciais nas Escolas; 

Contribuir para que desenvolvam nos alunos maior flexibilidade, melhoria do condicionamento físico, 
melhoria da auto confiança, melhoria da postura e desenvolvimento  do trabalho em equipe; 

Acompanhar e registrar freqüência dos alunos;  

Elaborar relatório das atividades realizadas. 



DENOMINAÇÃO: INSTRUTOR DE INFORMATICA 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 

Ensino Médio Completo, Cursos específicos na área de informática, experiência profissional mínima 
de 6(seis) meses como instrutor de informática em ambiente escolar. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Ministrar oficinas para ensinar os alunos a importância do computador nos dias atuais, sua função, 
técnicas de digitação e cursos dos principais programas utilizados; 

Responsabilizar pela elaboração e cumprimento do planejamento de suas aulas;  

Acompanhar e registrar freqüência dos alunos;  

Realizar planejamentos com os professores das Escolas. 

Elaborar relatório das atividades realizadas. 

 

DENOMINAÇÃO: INSTRUTOR DE JOGOS MATEMÁTICOS 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 

Ensino Médio Completo, Cursos específicos na área de matemática, experiência profissional mínima 
de 6(seis) meses como instrutor de jogos matemáticos em ambiente escolar. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Ministrar oficinas de jogos matemáticos para os alunos das Escolas; 

Elaborar planejamento junto com os professores para consonância aos conteúdos estudados em 
matemática; 

Acompanhar e registrar freqüência dos alunos;  

Elaborar relatório das atividades realizadas. 

 

DENOMINAÇÃO: INSTRUTOR DE DANÇA 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 

Ensino Médio Completo, Cursos específicos na área de dança, experiência profissional mínima de 
6(seis) meses como instrutor de dança em ambiente escolar. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Ministrar oficinas práticas de dança nas escolas; 

Proporcionar o desenvolvimento da musicalidade, do ritmo, da coordenação motora e da consciência 
corporal através dos movimentos de dança, estimulando a memória e a socialização dos alunos, além 
de trabalhar também a correção postural através de alongamentos e flexibilidade, desenvolvimento 
da coordenação motora, do equilíbrio e o fortalecimento muscular; 

Acompanhar e registrar freqüência dos alunos;  

Elaborar relatório das atividades realizadas. 

 


