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PROJETO DE LEI Nº 18/2017 
 

 
 

"CRIA O CARGO DE COORDENADOR DE OFICINAS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."  

 
 

Art. 1º. Fica criado o cargo de Coordenador de Oficinas, com as seguintes atribuições, condições de 
provimento, jornada laborativa e vencimento: 
 

Categoria Funcional: COORDENADOR DE OFICINAS 
 
Vagas: 01 (uma) 
 
Padrão de Vencimento: FG-03 / CC-03 
 
ATRIBUIÇÕES:  
 
Descrição sintética: Dirigir, coordenar e chefiar as oficinas realizadas no Projeto 
Criança do Futuro e outros afins. 
 
Descrição analítica: Coordenar a elaboração, execução e avaliação das metas e 
diretrizes da Unidade, envolvendo toda a equipe em seus setores; fixar calendário 
anual, implementando, reestruturando e ampliando as ações que desenvolvam 
atividades em horário inverso ao do ensino regular e que enriqueçam o universo 
informacional, cultural e lúdico das crianças e adolescente, causando mudança no 
padrão da cidadania, em especial dos que estão em situação de vulnerabilidade 
pessoal e social, de acordo com a lei vigente; manter atualizado o diagnóstico 
situacional da escola que define indicadores para a formulação de políticas 
adequadas ao perfil acurado, considerando a aplicação de projetos 
autossustentáveis e/ou provisórios para atender às diferentes demandas; 
elaborar, monitorar e supervisionar projetos elencados prioritários, conferindo 
suporte e valorização no atendimento as demandas; alocar recursos próprios, 
provenientes do orçamento municipal, das esferas estadual e federal, da captação 
de iniciativa privada, terceiro setor da sociedade, aplicando-os devidamente e 
prestando contas de acordo com a legislação em vigor, garantindo meios de 
manutenção e estabilidade de projetos; orientar, acompanhar e supervisionar as 
ações internas do corpo docente e discente e suas relações, promovendo 
intercâmbio entre si, entre pais e a comunidade; orientar, supervisionar e 
fiscalizar a equipe administrativa e suas funções, bem como os demais setores, 
esclarecendo sobre suas atribuições, sobre a estrutura e organização da Unidade; 
propiciar um ambiente favorável, promover a integração entre as equipes de 
trabalho, o bom relacionamento interpessoal e fortalecer a autonomia para a 
cidadania consciente; representar a Unidade, responsabilizando-se por seu 
funcionamento perante os órgãos, entidades, poder público e comunidade; 
relacionar quadro de recursos humanos necessários para constituir o Corpo da 
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Unidade; receber, informar/esclarecer e despachar ofícios e demais documentos; 
acompanhar, controlar e avaliar o processo de desenvolvimento das 
potencialidades nas oficinas contribuindo para o ensino-aprendizagem do ensino 
regular; convocar o corpo docente para reuniões pedagógicas de avaliação de 
desempenho das crianças e adolescentes nas oficinas; convocar e presidir 
reuniões com a equipe docente, discente e pais; buscar a participação das forças 
locais de forma horizontal e integrada, considerando a sensibilização no 
desenvolvimento das ações, bem como estabelecer parcerias com órgãos públicos 
e organizações da sociedade civil que possibilitem ações de caráter intersetoriais; 
participar, organizar e realizar eventos de acordo com as diretrizes da Unidade; 
efetivar parceria com os meios de comunicação local/estadual/nacional, visando à 
disseminação e esclarecimento de ações; receber adolescentes encaminhados 
pelos órgãos públicos de competência na área; manter-se atualizado, 
constituindo-se agente de mudanças sociais significativas e participar dos 
Conselhos afinados com a causa da Criança e do Adolescente; promover e 
incentivar a atualização e capacitação profissional na área pedagógica e social 
para atender à criança e ao adolescente; coordenar a elaboração de relatório 
anual das oficinas para emissão do relatório anual geral; atender às normas de 
higiene e segurança do trabalho; zelar pela guarda e conservação dos materiais e 
equipamentos de trabalho; desenvolver outras atividades necessárias para o 
cumprimento das suas atribuições. 
 
FORMA DE RECRUTAMENTO: Livre nomeação/designação e exoneração 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
devendo ficar à disposição do Prefeito Municipal e do representante da Secretaria 
Municipal para qual for designado: 
 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: 18 anos completos até 70 incompletos; 
b) Escolaridade: Ensino Médio Completo; 
c) Forma de Ingresso: Livre nomeação e exoneração.  
 

Art. 2º.  O cargo de Coordenador de Oficinas passa a integrar o quadro de cargos estipulados pela Lei 
Municipal nº 1.953 de 28 de dezembro de 2001. 
 
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas eventuais disposições 
em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI, 13 DE JANEIRO DE 2017. 
 
 

 
CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº18/2017 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente e Senhores Vereadores, 
 
Prazerosamente cumprimentamos Vossas Excelências, oportunidade em que encaminhamos 

o presente Projeto de Lei, que “CRIA O CARGO DE COORDENADOR DE OFICINAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

O Executivo Seberiense necessita de pessoas de sua confiança para dirigir, coordenar e 
assessorar setores específicos da Administração Municipal, prestando relatórios e apresentando 
diagnósticos da produtividade dos servidores e demais agentes administrativos integrantes do 
quadro funcional. 

O projeto Criança do Futuro é iniciativa municipal de relevante interesse social, de tal sorte 
que necessita de um profissional habilitado para coordenar e gerencias as oficinas ofertadas para as 
crianças beneficiárias, assim como avaliar os resultados dos serviços ofertados, sugerindo 
modificações e alterações para melhor adequação ao interesse comum. 

Para tanto se faz necessária a criação do cargo de Coordenador de Oficinas, cargo este que 
pode ser provido mediante designação do gestor municipal por CC ou mesmo via gratificação de 
função (FG), o qual trará segurança à Administração na busca da eficiência do serviço público 
(Princípio da Eficiência – art. 37, caput, da Constituição Federal. 

Não bastasse, para a criação do referido cargo imperiosa se faz a alteração da Lei Municipal 
nº 1.953 de 28 de dezembro de 2001, incluindo o referido cargo na estrutura organo-funcional do 
Município de Seberi, de modo que seja possível a inclusão do cargo que ora se pretende criar. 

Assim, diante da legalidade e legitimidade desta proposta legislativa, buscamos a 
colaboração do Legislativo Seberiense na aprovação do presente e projeto de lei, visto que mostra-se 
iminente a necessidade de contratação de profissionais para suprir as necessidades administrativas, 
mostrando-se um projeto de lei de relevante interesse local. 

 
Seberi-RS, 16 de janeiro de 2017. 

 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


