D E C R E T O Nº 005/2017

O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições
legais,

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a contar do dia 03 de Janeiro de 2017, a servidora Nathalie
Saulin Oliveira, RG. nº 9.869.735-7, ocupante do cargo de Auxiliar
Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor, a partir da data de sua publicação.

Cruzeiro do Oeste, aos 03 (três) dias do mês de Janeiro de 2017.

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO
-Prefeito Municipal-

D E C R E T O Nº 007/2017

O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomear em comissão e função gratificada, a contar do dia 02 de janeiro de 2017,
conforme Lei Complementar nº 002/2015, publicada em 12 de maio de 2015, no Jornal Oficial
Umuarama Ilustrado.
CARGO – ASSESSOR TÉCNICO PROFISSIONAL – CC/FG 04
Funcionário
Mikel Steffani Pereira

CPF
041.789.926.27

Setor
Secretaria de Municipal de Agricultura

CARGO – CHEFE DE DEPARTAMENTO – CC/FG 06
Funcionário
Wagner de Oliveira Cardoso

CPF
037.962.169.00

Anselmo Bandeira Neto
Eder Pereira Rubias

025.831.529.63
025.67.929.38

Setor
Secretaria de Obras, Viação e Serviços
Públicos
Departamento de Informática
Departamento de Meio Ambiente

CARGO – ASSESSOR GERAL – CC/FG 07
Funcionário
Sérgio Murandim Conduta

CPF
843.736.369.15

Antônio Carlos Carminatti
Clovis Carlos Pedrussi

527.067.539.00
474.391.659.34

Setor
Secretaria de Obras, Viação e Serviços
Públicos
Departamento de Tributação
Departamento de Contabilidade

CARGO – CHEFE DE SETOR I – CC/FG 08
Funcionário
Mário Bonifácio Ferreira
Elizete dos Santos Paisana

CPF
527.550.029.72
695.536.459.68

Alex Hatum Gonzaga
Antero Ferreira de Freitas

020.798.649.55
853.281.549.91

Setor
Setor de Apoio Rural e Assist. Técnica
Setor Administrativo de registro
funcional
Setor de Transporte da Ambulância
Setor de Transporte Escolar

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor, a partir da data de sua publicação.

Cruzeiro do Oeste, aos 03 (três) dias do mês de janeiro do ano de 2017.

Hedilberto Villa Nova Sobrinho
-Prefeito Municipal-

D E C R E T O Nº 008/2017
O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º - Nomear em comissão e função gratificada, a contar do dia 02 de janeiro de 2017,
conforme Lei Complementar nº 002/2015, publicada em 12 de maio de 2015, no Jornal Oficial
Umuarama Ilustrado.
CARGO – ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – CC/FG 09
Funcionário
Aline Katielle Reis Santos

CPF
064.607.089.40

Setor
Assessoria de Comunicação Social

CPF
611.889.219.91

Setor
Coordenador de Programas Projeto
Alternativo

CARGO – COORDENADOR – CC/FG 10
Funcionário
Rosa Maria Galvão Bazilio

CARGO – CHEFE DE SETOR II – CC/FG 11
Funcionário
Tatiana Braga Longo

CPF
036.449.229.50

Justino Pais Andrade

619.063.799.04

Setor
Setor de Ações e Programas de
Atenção Básica em Saúde
Setor de Projetos

CARGO – ASSESSOR TÉCNICO – CC/FG 12
Funcionário
Eliane Correia e Silva
Ronaldo Aparecido Correa

CPF
021.040.589.96
517.611.229.91

Setor
Departamento de Planejamento
Departamento de Esporte

CARGO – ASSESSOR DE GABINETE – CC/FG 13
Funcionário
Robson Alvarez Gastaldin

CPF
004.287.639.79

Setor
Secretaria Municipal de Gabinete

CARGO – ASSESSOR DE GABINETE II – CC/FG 17
Funcionário
Alessandra Carla Vieira Souza

CPF
097.685.379.57

Setor
Secretaria Municipal de Gabinete

CARGO – ASSESSOR ADMINISTRATIVO II – CC/FG 18
Funcionário
Maria do Carmo Almeida

CPF
810.711.329.20

Cristina Zulato Magalhães

015.325.049.69

Setor
Secretaria Municipal de Assistência
Social - APMI
Departamento de Pessoal

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor, a partir da data de sua publicação.
Cruzeiro do Oeste, aos 03 (três) dias do mês de janeiro do ano de 2017.

Hedilberto Villa Nova Sobrinho
-Prefeito Municipal-

DECRETO Nº 10/2017
Súmula: Aprova os cargos de monitores para
as Oficinas Culturais e Pedagógicas de acordo
com a Lei nº 001/2014 de contratações
temporárias do Município de Cruzeiro do
Oeste e dá outras providências.

O Prefeito Municipal, Hedilberto Villa Nova Sobrinho, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1º - Ficam estabelecidos os cargos, requisitos mínimos, atribuições e salários para
os cargos de monitores da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, para atendimento
escolar e comunidade.
Art. 2º - Os monitores poderão ser contratados mensalmente (20h e 40h semanais)
Monitor – CBO: 3714-10
Descrição sumária: Promovem atividades recreativas diversificadas, visando ao
entretenimento, à integração social e ao desenvolvimento pessoal dos clientes. Para tanto,
elaboram projetos e executam atividades recreativas; promovem atividades lúdicas,
estimulantes à participação; atendem clientes, criam atividades recreativas e coordenam
setores de recreação; administram equipamentos e materiais para recreação. As atividades
são desenvolvidas segundo normas de segurança.

Cargo

Carga
horária
semanal

Escolaridade mínima Salário
mensal R$

Vagas

Monitor para a Oficina de 20
Língua Portuguesa

Curso
Normal 880,00
(Magistério)

CR

Monitor para Oficina de 20
Jogos Matemática

Curso
Normal 880,00
(Magistério)

CR

Monitor para a Oficina de 20
Reforço Escolar

Curso
Normal 880,00
(Magistério)

CR

Monitor para a Oficina de 20
Atividades Recreativas

Curso
Normal 880,00
(Magistério)

CR

Monitor para a Oficina de 20
Informática

Ensino Médio

880,00

CR

Monitor para a Oficina de 20
Música/Coral

Ensino Médio

880,00

CR

Monitor para a Oficina de 20
Flauta

Ensino Médio

880,00

CR

Monitor para a Oficina de 20
violão

Ensino Médio

880,00

CR

Monitor para a Oficina de 20
Dança

Ensino Médio

880,00

CR

Monitor para a oficina de 20
Arte

Ensino Médio

880,00

CR

Monitor para a Oficina de 20
Xadrez

Ensino Médio

880,00

CR

Monitor de Artes Cênicas

Ensino Médio

880,00

CR

20

Monitor para a Oficina de 40
Língua Portuguesa

Curso
Normal 1067,82
(Magistério)

CR

Monitor para a Oficina de 40
Jogos Matemáticos

Curso
Normal 1067,82
(Magistério)

CR

Monitor para a oficina de 40
Reforço Escolar

Curso
Normal 1067,82
(Magistério)

CR

Monitor para a Oficina de 40
Atividades Recreativas

Curso
Normal 1067,82
(Magistério)

CR

Monitor para a Oficina de 40
Informática

Ensino Médio

1067,82

CR

Monitor para a Oficina de 40
Música/Coral

Ensino Médio

1067,82

CR

Monitor para Oficina de 40
Flauta

Ensino Médio

1067,82

CR

Monitor para a Oficina de 40
Violão

Ensino Médio

1067,82

CR

Monitor para a Oficina de 40
Dança

Ensino Médio

1067,82

CR

Monitor para a Oficina de 40
Arte

Ensino Médio

1067,82

CR

Monitor para a Oficina de 40
Xadrez

Ensino Médio

1067,82

CR

Monitor de Artes Cênicas

Ensino Médio

1067,82

CR

40

ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES

Monitor para Oficina de Violão e Flauta
Atender às atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Educação; Desenvolver atividades do instrumento específico;
Atender a todos os colegas de trabalho, alunos, pais e comunidade com respeito e urbanidade; Estimular e desenvolver
potencial criativo das crianças; Fomentar a participação dos aprendizes; Manter o local de trabalho organizado; Ministrar
aulas teóricas e práticas; Organizar apresentações; Planejar, orientar e avaliar o acompanhamento das crianças nas atividades
diárias, apresentações em projetos internos e externos, bem como, noites culturais promovidas pela Escola e pela Secretaria
Municipal de Educação; Controlar a freqüência dos alunos; Promover a inclusão de pessoas com deficiência; Promover a
participação de novos aprendizes; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata de acordo com a sua função, bem
como, a demanda da Secretaria da Educação.

Monitor para Oficina de Música/Coral
Atender a todos os colegas de trabalho, alunos, pais e comunidade com respeito e urbanidade; Ministrar, Coordenar e
Executar atividades específicas de Música em Geral nas modalidades de coral e canto solo, desenvolvendo o potencial
interpretativo dos alunos; Planejar, orientar e avaliar o acompanhamento das crianças nas atividades diárias, apresentações em
projetos internos e externos, bem como, noites culturais promovidas pela Escola e pela Secretaria Municipal de Educação;
Controlar a frequência dos alunos; Proporcionar interação e conhecimento da historicidade e diversidade cultural, rítmica e
regional da música; Manter o local de trabalho organizado; Ministrar aulas teóricas e práticas; Organizar apresentações;
Promover a inclusão de pessoas com deficiência; Promover a participação de novos aprendizes; Realizar um trabalho que
desenvolva no aluno uma prática saudável e bem orientada do cantar através de um método prático e dinâmico; Executar
outras tarefas solicitadas pela chefia imediata de acordo com a sua função, bem como, a demanda da Secretaria da Educação.
Monitores para as Oficinas de Língua Portuguesa, Jogos Matemáticos, Reforço Escolar ou Atividades Recreativas
Atender a todos os colegas de trabalho, alunos, pais e comunidade com respeito e urbanidade; Trabalhar com alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagens; Trabalhar os conteúdos da grade curricular de forma lúdica e diversificada;
Desenvolver atividades de psicomotricidade, jogos competitivos, jogos rítmicos, jogos de raciocínio e recreativos;
Desenvolver coletivamente atividades físicas, brincadeiras de rua, brincadeiras dirigidas, gincanas e outros; Estimular e
desenvolver potencial criativo das crianças, aplicando técnicas esportivas e recreativas; Executar tarefas técnico-pedagógicas
que dão suporte aos projetos na sua área de atuação profissional, dentre outras atividades correlatas; Manter o local de
trabalho organizado; Ministrar aulas teóricas e práticas; Controlar a frequência dos alunos; Planejar, orientar e avaliar o
acompanhamento físico das crianças, adolescentes, adultos e idosos atendidos; Promover a inclusão de pessoas com
deficiência; Controlar a frequência dos alunos; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata de acordo com a sua
função, bem como, a demanda da Secretaria da Educação.
Monitor para Oficina de Artes Cênicas
Atender às atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Educação; Atender a todos os colegas de trabalho, alunos,
pais e comunidade com respeito e urbanidade; Avaliar, orientar os alunos e controlar sua frequência; Ministrar aulas teóricas
e práticas; Interpretar textos teatrais e literários. Manter o local de trabalho organizado; Ministrar dinâmicas de grupo,
exercícios de corpo, exercícios de voz, improvisação e interpretação; Organizar, coordenar e executar oficinas específicas de
Teatro, desenvolvendo o potencial interpretativo dos alunos, promovendo a inserção social e cultural através da história e das
teorias sobre o teatro no mundo; Promover a inclusão de novos aprendizes; Promover a inclusão de pessoas com deficiência;
Controlar a frequência dos alunos; Trabalhar o desenvolvimento do autoconhecimento e da construção de personagens, da
conscientização sobre o corpo e seus movimentos; Planejar, executar e avaliar o acompanhamento das crianças nas atividades
diárias, apresentações em projetos internos e externos, bem como, noites culturais promovidas pela Escola e pela Secretaria
Municipal de Educação; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata de acordo com a sua função, bem como, a
demanda da Secretaria da Educação.

Monitor para Oficina de Dança
Atender a todos os colegas de trabalho, alunos, pais e comunidade com respeito e urbanidade; Atender às atividades
promovidas pela Secretaria Municipal de Educação; Liderar e orientar técnica e artisticamente os alunos, com vistas ao
melhor desempenho individual e do grupo; Manter o local de trabalho organizado; Ministrar aulas de dança para grupos de
crianças; Ministrar aulas teóricas e práticas; Montar coreografias, organizar apresentações; Promover a inclusão de pessoas
com deficiência; Promover a participação de novos aprendizes; Proporcionar o desenvolvimento da musicalidade, do
ritmo, da coordenação motora e da consciência corporal através dos movimentos de dança, estimulando a memória e a
socialização dos participantes, além de trabalhar também a correção postural através de alongamentos e flexibilidade,
desenvolvimento da coordenação motora, do equilíbrio e o fortalecimento muscular; Planejar, executar e avaliar o
acompanhamento das crianças nas atividades diárias, apresentações em projetos internos e externos, bem como, noites
culturais promovidas pela Escola e pela Secretaria Municipal de Educação; Controlar a frequência dos alunos; Executar
outras tarefas solicitadas pela chefia imediata de acordo com a sua função, bem como, a demanda da Secretaria da
Educação.
Monitor para Oficina de Informática
Atender a todos os colegas de trabalho, alunos, pais e comunidade com respeito e urbanidade; Executar outras tarefas
solicitadas pela chefia imediata de acordo com a sua função, bem como, a demanda da Secretaria da Educação; Estimular e
desenvolver potencial criativo de crianças através da informática e internet; Orientar, cuidar e fiscalizar a utilização dos
equipamentos de informática; Manter o local de trabalho organizado; Ministrar aulas teóricas e práticas; Controlar a
frequência dos alunos; Planejar, executar e avaliar o acompanhamento das crianças nas atividades diárias, apresentações
em projetos internos e externos, bem como, noites culturais promovidas pela Escola e pela Secretaria Municipal de
Educação; Promover a inclusão de pessoas com deficiência; Promover a participação de novos aprendizes; Solicitar
manutenção e sempre comunicar qualquer dano aos equipamentos de informática ao seu chefe imediato.

Monitor para Oficina de Xadrez (Escolar) e Arte
Atender a todos os colegas de trabalho, alunos, pais e comunidade com respeito e urbanidade; Executar outras tarefas
solicitadas pela chefia imediata de acordo com a sua função, bem como, a demanda da Secretaria da Educação;
Desenvolver atividades de concentração; Estimular e desenvolver potencial criativo das crianças, aplicando técnicas
esportivas e recreativas; Executar tarefas técnico-pedagógicas que dão suporte aos projetos na sua área de atuação
profissional, dentre outras atividades correlatas; Controlar a frequência dos alunos; Manter o local de trabalho organizado e
o cuidado com os materiais sob sua responsabilidade; Ministrar aulas teóricas e práticas; Planejar, executar e avaliar o
acompanhamento das crianças nas atividades diárias, apresentações em projetos internos e externos, bem como, noites
culturais promovidas pela Escola e pela Secretaria Municipal de Educação; Promover a inclusão de pessoas com
deficiência.

Art. 3 – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogas as disposições em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ,
AOS 03 (TRÊS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO
- PREFEITO MUNICIPAL-

