
Estado do RIo Grande do Sul
MUNICIPIO DE HUMAITA
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Humaifa, RS,19 de dezembro de 2017.

AUTORIZA   0   PODER   EXECUTIV0   MUNICIPAL   A
CONTRATAR,     EM     CARATER     TEMPORARIO     E
EMERGENCIAL, UM FONOAUDI0LOGO E DA 0UTRAS
PROVIDfiNCIAS.

FERNAND0 WEGMANN, Prefeito Municipal de Humalfa, Estado do RIo Grande do
Sul, no uso das atril)uic5es legais, conferidas pela Lei Organica do Municipio, FACO SABER que a
Cfimara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Municipal:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a contratar, em carater temporalo
e emergencial, 01 (urn) Fonoaudi6logo, Padrao de Vencinento 3, com habilitapao legal para o exercicio
da profissao e registro no conselho regional profissional, e carga horaria semanal de 20 (vinte) horas.

Art. 2° -A contl.atapfro de que trata esta lei objetiva atender as demandas jurito as escolas
municipals  e  a  secretaria  municipal  da  satde,  pelo  periodo  de  ate  12  (doze)  meses,  podendo  ser
prorrogada por igual periodo, com remunerapao meusal de RS I.436,76 (urn nil quatrocentos e trinta e
seis reais e setenta e seis centavos), podendo ainda a refchda contratapao, de acordo com a necessidade,
ser realizada com amphiapao da carga horata em ate mais 20  (vinte)  horas  semanais e vencimento
proporcional.

Art. 3° - Sera realizado processo seletivo simplificado para a contratap5o de que trata
esta lei, em atendinento aos princi'pios da isonomia e da impessoalidade.

Ar. 40 -As contratac6es serfro feitas consoante o disposto mos artigos 231  e s'eguinte da
Lei Municipal n° 1.022/90, com as alterap6es posteriores.

Art. S° - Esta lei entrari em vigor na data de sua publicapao.

GABINETE    DO    PREFEIT0    MUNICIPAL    DE
HUMAITA RS. aos dezenove dias do mss de dezembro
de 2017.
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