LEI Nº 2.258, DE 02 DE JULHO DE 2.013.
“CRIA, DENTRO DO QUADRO DE EMPREGOS
PÚBLICOS
MUNICIPAIS,
OS
EMPREGOS
PÚBLICOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
A Câmara Municipal aprovou e eu, MARCO
ANTÔNIO MARTINS BASTOS, Prefeito Municipal de Reginópolis,
Estado de São Paulo, dentro de suas atribuições que lhe são
conferidas em lei, SANCIONA a seguinte lei:
Art. 1º - Ficam criados dentro do quadro de
empregos
permanentes
da
Prefeitura
Municipal
de
Reginópolis, os seguintes empregos permanentes a serem
providos por concurso público de provas ou de provas e
títulos, conforme o grau de complexidade de sua função:
Emprego
Monitor de Transporte
Escolar

Carga
H/Semanal
40
horas

Vagas
17

Referência
16

Art. 2º - Os empregos públicos ora criados,
relacionados no art. 1º desta Lei, serão regidos pelo
regime da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo os
requisitos para provimento e atribuições definidos no anexo
único a esta lei.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, sendo que as despesas dela decorrentes
serão suportadas por dotações específicas do orçamento do
exercício de 2013.
Reginópolis, 02 de julho de 2.013.

MARCO ANTÔNIO MARTINS BASTOS
Prefeito Municipal
Registrada e afixada no quadro de
Municipal, em 02 de julho de 2013.

costume,

Walter Luiz de Oliveira
Assessor Jurídico

neste

Paço

ANEXO ÚNICO
Define os requisitos para provimento e atribuições

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR:
REQUISITOS: Ensino Fundamental Completo.
ATRIBUIÇÕES: Monitorar as crianças menores, de até 12
(doze) anos, durante o transporte de suas respectivas
residências até a escola. Nos horários em que não estiverem
atuando junto ao transporte escolar
executarão
serviços
de limpeza e arrumação nas dependências das escolas,
serviços que visem o bom funcionamento dos prédios públicos
escolares, bem como serviço de monitoria de berçarios e
creches; preparar e servir café à chefia, visitantes e
servidores do setor, lavar copos e xícaras, cafeteira e
coador e demais utensílios de cozinha; verificar a
existência
de
material
de
limpeza
e
outros
ítens
relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior
imeciato a necessidade de reposição, quando for o caso;
manter arrumado o material sob sua guarda, realizar,
eventualmente,
serviços
externos
para
atender
as
necessidades do setor, comunicar ao superior imediato
qualquer irregularidade de consertos e reparos nas
dependências, móveis e utensílios, que lhe cabe limpos e
com boa aparência, executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imeditato.

