
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR N" 432/2009

DE 28 DE SETEMBRO DE 2009

Dispõe sobre a criação_de cargos e abertura de
vagas para o quadro efetivo dõ" Município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições
legais, com base na Constituição Federal, Constituição Estaduale Lei OrgânicaMunicipal: i

Faço saber que !a Câmara Municipal de Vereadores do Município de Indiaroba aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei: , ' 1

f I

Art. 1°. Ficam criados os seguintes cargos, abertas as vagas, definidos os salários iniciais e Ratificações
para o quadro efetivo deste Município:

I '

L Engenheiro civil, Nível Superior, comjornada de 40h (quarenta horas) semanais, 03 (três) vagas,
vencimento inicial de R$1.500,00 (um'mil e quinhentos reais) que desempenhará as seguintes
atribuições:

a) Avaliará as condições requeridas para obras, estudando e examinando as características do
terreno disponível para a construção;

b) Elaborar o projeto-de construção, preparando planta e'.especificações da obra, indicando
tipos e qualidade de' materiais, equipamentos e mãOKle-bbr^necessários e efetuando cálculo

''aproximado dos custos;-":-J;' -.

c) Preparar 6 programa de execução-do -trabalho elaborando plantas, croquis, planilhas,
memórias do calculo',-cronogramas e outros, subsídios que se fizeram necessários, para

' possibilitar a^orientação efiscalização do desenvolvimento-das obras; \
d) Emitir parecéres emprojetos de engenharia,- a fim de subsidiar processo de licenciamento de

obras; '

e) Executar outras atribuições afins. •. i

n. Psicopedagogo, com jornada de 40h (quarenta horas) semanais, 06 (seis) vagas, vencimento
inicial de R$950,00 (novecentos e cinqüenta reais) que desempenhará as seguintes atribuições:

a) Realizar trabalhos voltados para a assessoria de professores e demais educadores, pois cabe
ao psicopedagogo assessorar as escolas, alertando-a para o papel que lhe compete;
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