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"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Lei n.o 1106/06, de 21 de julho de 2006. 

"CRIA EMPREGO DE PROVIMENTO EFETIVO 

DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DÁ 

OUTRAS PROVIDENCIAS". 

PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 

SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1°. - Fica criado um emprego de provimento efetivo, de "PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA", com carga horária de 40 (quarenta) horas semanal, com padrão 
de vencimento "IV", no valor de R$ 928,32 (novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois 
centavos), mensais. 

Parágrafo Único - As funções do emprego criado pelo "caput" desta Lei, são 
as constantes do Anexo I, que fica fazendo parte integrante da presente Lei. 

Artigo 2°. - Aplica-se ao Cargo ora criado, toda a legislação vigente no âmbito 
do território Municipal. 

Artigo 3°. As despesas B:entes da aplicação da presente Lei, correrão a 
conta de dotações próprias do orçamento.' vigerlte, suplementada se necessário. 

Artigo 4°. Esta Lei edtra em ~gor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. '\ 
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"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO I 

TITULO DO EMPREGO: Professor de Educação Física 

SUPERIOR IMEDIATO: Diretor de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Ministrar aulas e coordenar as atividades e 
os exercícios fisicos com vista a cultivar o desenvolvimento e a saúde fisica e corporal, cuidar 
dos equipamentos que utiliza, planeja, avalia e supervisiona o desenvolvimento das aulas e 
dos alunos. 

DESCRIÇÃO DETALHADA: Reger aulas a nível elementar; educar 
jovens e adultos, através de aulas teóricas e praticas desenvolver atividades que auxiliem o 
desenvolvimento fisico, mental e moral, coordenar o trabalho de integração familia-escola, 
transmitir bons hábitos de sociedade e de higiene corporal, aperfeiçoar técnicas que melhorem 
as relações familia-escola, desenvolver planos que desperte a motivação dos alunos, estudar 
as necessidades e a capacidade fisica dos alunos, atentando para a compleição orgânica dos 
mesmos, aplicando exercícios de verificação de tono respiratório e muscular ou examinando 
fichas medicas, para determinar um programa esportivo adequado, elaborar o programa de 
atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e capacidades e nos 
objetos visados, para ordenar a execução dessas atividades, instruir os alunos sobre os 
exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de 
esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, para 
assegurar o máximo aproveitamento e beneficios advindos desses exercícios, efetuar testes de 
avaliação fisica, cronometrando, após cada serie de exercícios e jogos executados pelos 

r" 	 alunos, os problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para 
permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus resultados, executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato, 

Jt\
ESCOLARIDADE: Curso Superior com Licenciatura em Educação 

Física. 

OBRIGATÓRIEDADE: Estar devidamente inscrito no Conselho 
Regional de Educação Física, não ser nem estar proibido de exercer a profissão de Professor 
de Educação Física. 
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