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Lei N.o 1798,. de 17 de março de 2015. 

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ANEXO I DA 
LEI MUNICIPAL N° 1106/2006 E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

O 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 10 - O Anexo I da Lei Municipal nO 1106, de 21 de julho de 2006, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"ANEXO I 

TITULO DO EMPREGO: Professor de Educação Física 

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

DESCRIÇÃO sUMÁRIA: Coordenar, planejar, programar, 
supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos 
e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar 
treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e 
elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e 
do desporto e ministrar aulas e coordenar as atividades e os exercícios físicos com vista a 
cultivar o desenvolvimento e a saúde física 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 físico, mental e moral, coordenar o trabalho de integração jamilia-escola, 
transmitir bons hábitos de sociedade e de higiene corporal, aperfoiçoar técnicas que 
melhorem as relações familia-escola, desenvolver planos que desperte a motivação dos 
alunos, estudar as necessidades e a capacidade física 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 benefícios advindos desses 
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exercícios, efetuar testes de avaliação fisica, cronometrando, após cada serie de exercícios e 
jogos executados pelos 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, coordenar e 
supervisionar a equipe de futebol amador, escolinha de futebol e demais esportes que o 
Município desenvolver em seu plano de atividades. Desenvolver atividades em grupos (Idoso, 
criança, adolescente e outros). 

ESCOLARIDADE: Curso Superior em Educação Física com 
Licenciatura Plena. 

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

Arli.1zo 2°. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as 
disposições 

Prefeito 
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