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TIPO DOC 
Lei

N° DOC 
161*

N° DIÁRIO 
DOM2933

DATA PUBLICAÇÃO 
14/12/2019

CARGO NÍVEL VAGAS
CARGA

HORÁRIA
VENCIMENTO

PROFESSOR
DE

EDUCAÇÃO
FÍSICA

SUPERIOR 06 30 R$ 1.803,11

Lei Complementar nº 161/2019.

Sanciono a presente Lei Complementar sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 09 de dezembro de 2019; 130ª da
República.

________________________

               Prefeito

CRIA NOVAS VAGAS PARA O CARGO SUPERIOR DE
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM – RN, FAÇO
SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu, no uso das atribuições
legais que são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
Municipal, sanciono a presente lei complementar:

Artigo 1° - Ficam criados os cargos e respectivas vagas de provimento
efetivo de nível superior: professor, constantes no anexo único da presente
lei complementar, que se incorporam a estrutura de pessoal da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer.

Artigo 2º – O provimento dos cargos efetivos, objeto desta lei, será por
meio do cadastro de reserva decorrente do concurso público nº001/2015,
condicionado à comprovação da existência de prévia dotação orçamentária e
financeira para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes, conforme o disposto no § 1º, do art. 169 da Constituição
Federal.

Artigo 3º – O vencimento dos cargos públicos criados por esta lei
complementar são os mesmos definidos para aqueles de idênticas
denominações, ou para o mesmo grau de escolaridade, daqueles já
existentes no quadro de pessoal do município de Parnamirim.

Artigo 4º – As despesas decorrentes da execução da presente lei
complementar correrão por conta do Orçamento Geral do Município.

Artigo 5º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 09 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 

ANEXO ÚNICO

NÍVEL SUPERIOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E
PRÉ-REQUISITOS PARA INVESTIDURA

REQUISITOS PARA O CARGO:

– Curso Superior Completo – licenciatura plena em educação física e
registro profissional no Conselho de classe.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Planejar, acompanhar, avaliar, executar e
controlar as atividades relacionadas à educação física através da promoção
da saúde e da capacidade física por meio de prática de exercícios e
atividades corporais. Desenvolver programas de educação preventiva à
saúde seguindo as diretrizes da atenção primária à saúde. Desenvolver
atividades físicas e práticas corporais juntos à comunidade. Veicular
informação que vise à prevenção, minimização dos riscos e proteção à
vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado. Incentivar a criação
de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de
pertinência social nas comunidades por meio de atividade física regular, do
esporte e lazer e das práticas corporais. Contribuir para a ampliação e
valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como
proposta de inclusão social. Capacitar os profissionais, inclusive os
Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitadores e/ou
monitores no desenvolvimento de atividades físicas/práticas corporais.
Promover ações ligadas às atividades físicas/práticas corporais juntos aos
demais equipamentos públicos presentes no Município. Articular parcerias
com outros setores da área adstrita, junto com outras equipes
multidisciplinares e a população, visando ao melhor uso dos espaços
públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas
corporais. Promover eventos que estimulem ações que valorizem atividades
físicas/práticas e sua importância para a saúde da população. Atuar na
execução de programas e projetos na área de esporte e lazer. Integrar
equipes multidisciplinares de atendimento aos programas e projetos na área
da infância e juventude. Coordenar e dirigir as competições desportivas
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envolvendo os diversos setores da comunidade municipal, em especial as
crianças e adolescentes. Supervisionar, dirigir e executar as atividades de
práticas desportivas das crianças e adolescentes, organizando competições e
treinamentos. Implantar, coordenar e executar programas e projetos à
infância e adolescência, especialmente àqueles considerados em situação de
maior vulnerabilidade social, para promoção humana, na busca do seu
desenvolvimento sadio. Organizar, coordenar e executar programas e
projetos junto às crianças e adolescentes com vistas às práticas desportivas
para a inclusão social, a melhoria da qualidade de vida e a valorização da
pessoa humana, em especial no tocante à Escola Municipal do esporte de
Parnamirim/RN. Atuar, planejar e executar projetos junto aos idosos
assistidos ou não pelos programas sociais, visando a melhoria da qualidade
de vida da terceira idade. Coordenar, planejar, programar, supervisionar,

dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas,
planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e
assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes
multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos,
científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do
desporto. Executar ações correlatas às suas funções em qualquer programa
ou projeto sob a determinação da Administração.

*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

 


