
LEI Nº 836 DE 28 DE JULHO DE 2010 

Altera dispositivos da Lei 623/2005 que Institui 

o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

dos Servidores pertencentes ao quadro do 

Magistério da Prefeitura Municipal de São 

Gonçalo do Rio Abaixo. 

 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 - Ficam criados, no âmbito da Prefeitura Municipal,  no plano de cargos, 

carreiras e vencimentos dos servidores pertencentes aos quadros do Magistério, os seguintes 

cargos, com os respectivos requisitos mínimos para provimento,  número de cargos, jornada 

de trabalho semanal, nível de vencimentos e grau inicial, acrescendo-se o conteúdo abaixo ao 

anexo III da Lei Municipal 623 de 04 de novembro de 2005, nos seguintes termos: 

I – No quadro de provimento efetivo: 

Denominação No.de  

Cargos 

criados  

Jornada de 

trabalho  

semanal 

Nível de 

vencimentos e 

grau inicial 

Coordenador Escolar 1 40h IV-A 

 

Parágrafo único – Faz parte integrante desta Lei o Anexo I contendo a descrição e 

especificação das respectivas atribuições, bem como os requisitos mínimos para provimento 

do cargo criado nesta Lei. 

 

Art. 2° - Para ocorrer às despesas previstas nesta Lei serão utilizados recursos do 

orçamento vigente, conforme estimativa de impacto orçamentário em anexo. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 28 de julho de 2010. 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário de Governo 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 



ANEXO I 

DESCRIÇÃO  E  ESPECIFICIAÇÃO  DE  CARGO  EFETIVO 

 

DENOMINAÇÃO: COORDENADOR ESCOLAR 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 

Nível médio (2° grau) com formação em magistério 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Recuperação efetiva de alunos; Participar ativamente na vida escolar do aluno; Orientar, 

aconselhar e encaminhar o aluno aos profissionais da área de saúde visando o 

desenvolvimento escolar; Despertar a família para os problemas do aluno, visando solucioná-

los; Auxiliar o professor em projetos da escola e no desenvolvimento de suas funções; 

Substituir o professor eventualmente; Organizar e zelar o acervo bibliográfico da escola; 

Auxiliar nas atividades de rotina escolar; Comunicar as necessidades do aluno e da escola à 

Secretaria de Educação. 

 


