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Jaciara,Estado de Moto Grosso: 

   

Município, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

     

Lei 1.208/2009 de 03.12.2009, 

municipais, fica alterado os ANEXOS

e ANEXO IV TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI MUNICIPAL 1.456/2012 DE 

02.07.2012– para o cargo Instrutor T

redação: 

    

                               DESCRIÇÃO DOS CARGOS  EFETIVOS

Compreende o cargo a ensinar técnicas desportivas; realizar treinamentos 
especializados com atletas de diferentes modalidades de esportes; instruem acerca 
dos princípios e regras inerentes a cada um deles; acompanham e supervisionam as 
práticas desportivas; promove atividades recreativas diversificadas, visando ao 
entretenimento, à integração social, desenvolvimento pessoal e iniciando
esportes; elabora e coordena projetos e executam atividades recreativas; desenvolver 
e aplicar testes funcionais, ad
capacidades cognitivas, qualidades físicas, motoras, técnicas e táticas; implementar 
treinamento técnico, tático e físico; orientar sobre as regras desportivas; corrigir erros 
táticos e técnicos; orient
comportamentais, sociais, morais e éticos; aplicar exercícios corretivos de natureza 
técnico e tática; aplicar atividades recreativas de desenvolvimento técnico, tático e 
físico; analisar as condições
intervir com ações táticas e técnicas na competição; orientar o comportamento do 
atleta na competição; avaliar o comportamento dos atletas na competição; coletar 
dados 
estatísticos da competição; util
periódicos; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual 
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/2016, DE 01  DE ABRIL  DE 2016. 

“ALTERA OS ANEXOS  V 

DOS CARGOS EFETIVOS  e ANEXO IV TABELA 

DE VENCIMENTOS DA LEI MUNICIPAL 

1.456/2012 DE 02.07.2012 

PROVIDÊNCIAS” 

Eu, ADEMIR GASPAR DE LIMA, Prefeito Municipal de 

Jaciara,Estado de Moto Grosso:  

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores do 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.1º - Nos termos do Estatuto do Servidor Público Municipal,

/2009 de 03.12.2009, em seu artigo 17, que prevê carga horária aos servidores

ANEXOS  IV e V – DESCRIÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS  

e ANEXO IV TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI MUNICIPAL 1.456/2012 DE 

Instrutor Técnico,  abaixo descrito,  passa a viger com a seguinte 

             ANEXO V 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS  EFETIVOS 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS  EFETIVOS 

Cargo: INSTRUTOR TÉCNICO 
Atribuições Típicas 

Compreende o cargo a ensinar técnicas desportivas; realizar treinamentos 
especializados com atletas de diferentes modalidades de esportes; instruem acerca 
dos princípios e regras inerentes a cada um deles; acompanham e supervisionam as 

; promove atividades recreativas diversificadas, visando ao 
entretenimento, à integração social, desenvolvimento pessoal e iniciando
esportes; elabora e coordena projetos e executam atividades recreativas; desenvolver 
e aplicar testes funcionais, adequando o treinamento a estes resultados; desenvolver 
capacidades cognitivas, qualidades físicas, motoras, técnicas e táticas; implementar 
treinamento técnico, tático e físico; orientar sobre as regras desportivas; corrigir erros 
táticos e técnicos; orientar aspectos disciplinares, táticos; técnicos e aspectos 
comportamentais, sociais, morais e éticos; aplicar exercícios corretivos de natureza 
técnico e tática; aplicar atividades recreativas de desenvolvimento técnico, tático e 
físico; analisar as condições de competição; treinar atletas para objetivos fixados; 
intervir com ações táticas e técnicas na competição; orientar o comportamento do 
atleta na competição; avaliar o comportamento dos atletas na competição; coletar 

estatísticos da competição; utilizar meios de comunicação; elaborar relatórios técnicos 
periódicos; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual 
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V – DESCRIÇÃO 

DOS CARGOS EFETIVOS  e ANEXO IV TABELA 

DE VENCIMENTOS DA LEI MUNICIPAL 

DÁ OUTRAS 

, Prefeito Municipal de 

de Vereadores do 

Nos termos do Estatuto do Servidor Público Municipal, 

carga horária aos servidores 

DESCRIÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS  

e ANEXO IV TABELA DE VENCIMENTOS DA LEI MUNICIPAL 1.456/2012 DE 

passa a viger com a seguinte 

 

Compreende o cargo a ensinar técnicas desportivas; realizar treinamentos 
especializados com atletas de diferentes modalidades de esportes; instruem acerca 
dos princípios e regras inerentes a cada um deles; acompanham e supervisionam as 

; promove atividades recreativas diversificadas, visando ao 
entretenimento, à integração social, desenvolvimento pessoal e iniciando-os nos 
esportes; elabora e coordena projetos e executam atividades recreativas; desenvolver 

equando o treinamento a estes resultados; desenvolver 
capacidades cognitivas, qualidades físicas, motoras, técnicas e táticas; implementar 
treinamento técnico, tático e físico; orientar sobre as regras desportivas; corrigir erros 

ar aspectos disciplinares, táticos; técnicos e aspectos 
comportamentais, sociais, morais e éticos; aplicar exercícios corretivos de natureza 
técnico e tática; aplicar atividades recreativas de desenvolvimento técnico, tático e 

de competição; treinar atletas para objetivos fixados; 
intervir com ações táticas e técnicas na competição; orientar o comportamento do 
atleta na competição; avaliar o comportamento dos atletas na competição; coletar 

izar meios de comunicação; elaborar relatórios técnicos 
periódicos; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual  
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e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 
serviços; participar de programa de treinamento, quando convocado; executar outras 
tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo.
 

- Horário: Jornada normal de trabalho de 
- Outras: Serviço externo, dentro do horário previsto o titul
serviço em mais de uma unidade.

- Escolaridade: Nível Superior Ensino Superior em Educação Física, com registro no 
Conselho Regional de 
Educação Física - CREF (Conselho Regional de Educação Física).
- Forma de Recrutamento: Edital para concurso público, com as devidas 
especificações fixadas na expedição.
 
    Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga

disposições em contrário 

 

       GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

                                               

 

 
              

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

 

 

Registrada e publicada de acordo com a 

afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.
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e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 
ograma de treinamento, quando convocado; executar outras 

tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo. 

Condições de Trabalho: 
Horário: Jornada normal de trabalho de 30 horas semanal 
Outras: Serviço externo, dentro do horário previsto o titular do cargo poderá prestar 

serviço em mais de uma unidade. 
Requisitos para Provimento: 

Escolaridade: Nível Superior Ensino Superior em Educação Física, com registro no 

CREF (Conselho Regional de Educação Física). 
Forma de Recrutamento: Edital para concurso público, com as devidas 

especificações fixadas na expedição. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

                                               EM,      01      DE     ABRIL     DE      2.016.

 

 

ADEMIR GASPAR DE LIMA 
              PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com 

afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.

     ADEMIR GASPAR DE LIMA  
                     PREFEITO MUNICIPAL 
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e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos 
ograma de treinamento, quando convocado; executar outras 

ar do cargo poderá prestar 

Escolaridade: Nível Superior Ensino Superior em Educação Física, com registro no 

Forma de Recrutamento: Edital para concurso público, com as devidas 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as 

EM,      01      DE     ABRIL     DE      2.016. 

 

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas. 

legislação vigente, com 

afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra. 


