
C :CAL Estado do Piauf 
Prefeitura Municipal de Cocal de Tellia 

Gabinete da Prefeita 

LEI N.° 209/2017 	 Cocal de Telha-PI, 14 de agosto de 2017. 

"Cria Cargos e Vagas nos Quadros do Pessoal da 
Preftitura Municipal de Coca! de Teiha - P1, que 
passarào a pertencer a estrutura administrativa 
do Municipio e dá oufras providências." 

A PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA - P1, Sra. Ma Celia da Costa 
Silva, no uso de suas atribuiçôes legais e em harmonia corn as regras e princIpios estabelecidos 
na Constituição Federal, Constituiçâo Estadual e Lei Orgânica do MunicIpio de Coca! de 
Tetha/PI, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

Art. 1° Ficam eriados nos Quadros de Pessoal da Prefeitura Municipal de Coca! de Teiha/PI us 
cargos e vagas constantes no Anexo I da presente Lei. 

Art. 2° As atribuiçôes a serem desempenhadas por cada cargo, bern corno as secretarias aos 
quais estes estão vincul ados, encontram-se descritos no Anexo IL 

Art. 3° As despesas decorrentes da aplicacão desta Lei correrão a conta das dotaçôes 
orçamentárias do Municipio de Coca! de TelhalPI. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua pub!icacão, revogadas as disposiçôes em 
contrário. 

Gabinete da Excelentissima Senhora Prefeita Municipal de Coca! de Tetha, Estado do Piaui, aos 
14 (catorze) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (2017). 

Publique-se e Cumpra-se 

ANA CELCOSTA SIL VA 
Pre Municipal 

Numerada e publicada a presente Lei aos 14 (catorze) dias do més de agosto do ano de dois mil 
e dezessete (2017). 

Jm 
IVANMOJ1TEIRO DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal do Administracâo e Planejamento 
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ANEXO I - LEI NO209/2017 

cluA cÁo DE NOVOS CARGOS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 
MUNICiPIO DE COCAL DE TELIIA - P1 

No CARGO VAGAS CARGA VENCIMENTO 
HORARIA  

01 PROFESSOR CLASSE B - 21 40 h De acordo corn os 
ZONA RURAL critérios descritos 
(corresponde a PROFESSOR na Lei que institui 
POLIVALENTE 10  ao 50  ano). o Piso do 

Magistério - Lei 
Municipal no 

206/2017 
04 20h De acordo corn os 

PROFESSOR CLASSE B - critérios descritos  
ZONA URBANA na Lei que institni 

02 (corresponde a PROFESSOR o Piso do 

POL1VALENTE Magistério - Lei 
Municipal n° 
206/2017 

Total 25 

ANA CELIA COSTA SIL VA 
Prefe9funicipui 

'ja'al,#1  
IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Adrninistração e Planejamenta 
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ANEW II— LEI NO209/2017 

DENOMLNAçAO B ATluBuIçoEs A SEREM DESEMPENHADAS POR CADA 
CARGO E SECRETARIAS As QUAIS ESTAO VINCULA1)OS. 

No CARGO ATRIBIJIçOES SECRETARIA 
PROFESSOR De acordo corn sua forrnacão, participar da elaboração da proposta Secretaria de 
CLASSE B - pedagógica do estabelecirnento de ensino; elaborar e cumprir Educaçâio 
ZONA RURAL Piano 	de Trabaiho; 	ministrar os 	dias letivos 	e horas-aula 
(corresponde a estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional, 
PROFESSOR alérn de participar mtegralrnente dos perlodos dedicados ao 
POLIVALENTE planejarnento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
10 ao 50  ano). proceder a avaliaçâo do aproveitarnento escolar, registrando seus 

avanços e dificuldades; participar da reuniâo de avaliaçào do 
processo escolar, 	apresentando registros referentes as 	açöes 

01 pedagógicas e vida escolar do educando, analisando e discutindo 
as causas de aproveitarnento näo satisfatório e propondo medidas 
para superá-las; respeitar os prazos fixados pelo cronograma 
escolar; propor, discutir e desenvolver projetos especificos para 
sua ação pedagógica; respeitar a diferença individual do aluno, 
considerando 	as 	possibilidades 	e 	lirnitacôes 	de 	cada 	urn, 
garantindo sua perrnanência e participação em aula; participar das 
atividades de na articulacâo da escola corn a comunidade; 
executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas 
solicitadas pela chefia imediata, compativeis corn a fiinção.  

De acordo corn sua formacão, participar da elaboraçâo da proposta Secretaria de 
pedagógica do estabelecirnento de eiisino; elaborar e cumprir Educação 
Piano 	de Trabaiho; 	niinistrar os 	dias letivos 	e horas-aula 
estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educacão Nacional, 
além de participar integralmente dos perlodos dedicados ao 
planejarnento, a avaliaço e ao desenvolvimento profissional; 
proceder a avaiiação do aproveitarnento escolar, registrando seus 

PROFESSOR 
avanços e dificuldades; participar da reunião de avaliacäo do 

02 
CLASSE B 

- 

processo 	escolar, 	apresentando registros referentes 	as açöes 
ZONA URBANA pedagógicas e vida escolar do educando, analisando e discutindo 
(corresponde a 

as causas de aproveitamento nao satisfatono e propondo medidas 
PROFESSOR 
POLWALENTE) 

para supera-las; respeitar os prazos fixados pelo cronograma 
escolar; propor, discutir e desenvolver projetos especificos para 
sua ação pedagógica; respeitar a diferença individual do aluno, 
considerando 	as 	possibilidades 	e 	limitacöes 	de 	cada 	urn, 
garantindo sua permanéncia e participacâo em aula participar das 
atividades de na articulação da escola corn a cornunidade; 
executar outras tarefas referentes ao cargo; executar outras tarefas 
soiicitadas pela chefia imediata, compatIveis corn a função.  

ANA CELIA4 COSTA SILVA 	 IVAN MO EIRO BE OLIVEIRA 
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