ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
PROJETO DE LEI Nº 008/2018
AUTORIZA
O
PODER
EXECUTIVO
A
CONTRATAR 04 (QUATRO) MERENDEIRA
PARA
NECESSIDADE
ESCOLAR,
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do
Rio Grande do Sul.
Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte
LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar 04 (quatro)
MERENDEIRA ESCOLAR – 40h/s (quarenta horas semanais), nos termos do Inciso
IX do Art. 37 da Constituição Federal, por tempo determinado de até 06 (seis)
meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.
Art. 2º. Os requisitos e especificações exigidas para a contratação de
servidores na forma desta Lei são as que constam no Anexo Único da presente Lei.
Art. 3º. Os contratos temporários serão de natureza administrativa,
assegurados os demais direitos e vantagens dos servidores públicos municipais,
constantes na Lei Municipal n° 1.036/2008 e alterações posteriores.
Parágrafo único. Os contratos poderão explicitar deveres e atribuições
funcionais e excluir direitos não aplicáveis aos contratados.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias para pessoal, na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS,

em 15 de janeiro de 2018.

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
PROJETO DE LEI Nº 008/2018

ANEXO ÚNICO
FUNÇÃO: MERENDEIRA ESCOLAR
PADRÃO: 01 – R$ R$ 1.207,64
ATRIBUIÇÕES
Descrição Sintética: Preparar a merenda para atender a demanda referente a
alimentação da clientela das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e
Educação Infantil, assim como Projetos Educacionais do Município, cuidando
da limpeza e organização do local de trabalho e dos utensílios utilizados,
garantindo um bom padrão de higiene no desempenho de suas tarefas.
Descrição Analítica: Preparar, adequadamente, as refeições, seguindo
cardápio pré-estabelecido, garantindo qualidade sensorial, nutricional e
microbiológica; servir as refeições, observando a necessidade de cada aluno e
colaborando para que os alunos desenvolvam hábitos alimentares saudáveis;
respeitar os alunos, tratando-os com delicadeza e carinho; realizar limpeza,
zelar pela organização e conservação do refeitório, cozinha, depósito e
lactário; realizar limpeza e zelar pela conservação de materiais, utensílios,
equipamentos industriais ou não, utilizados no preparo e distribuição da
alimentação; seguir as orientações e exigências da legislação pertinente às
boas práticas de manipulação em alimentação e do Programa Nacional de
Alimentação Escolar; receber e/ou auxiliar no recebimento dos alimentos,
observando as condições higiênico-sanitárias, data de validade, qualidade,
quantidade entre outros; acondicionar os alimentos de forma adequada,
zelando pela sua conservação, evitando perdas; realizar e/ou auxiliar na
execução do controle de estoque e de refeição; participar de cursos,
capacitações, palestras e treinamentos no âmbito da alimentação escolar e
infantil; cooperar, quando solicitado, com a limpeza e organização da escola;
utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI`s), quando necessário, e
uniforme, solicitando sua reposição ou manutenção; manter a higiene e o
asseio pessoal; participar de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de
Educação e/ou escolas; desempenhar outras atividades correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Geral: Carga horária semanal de 40 (quarenta) horas semanais.
Especial: o exercício do emprego poderá exigir a prestação de serviços a
noite, aos sábados, domingos e feriados e sujeito ao uso de uniforme, bem
como o cumprimento de outras normas de higiene que a função poderá exigir
como cursos e/ou tarefas fora do horário normal de expediente.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
Idade: Mínima de 18 anos;
Instrução Formal: Ensino Fundamental Completo.
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