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PORTARIA Nº 18/2020

   que dispõe sobre

NOMEIA PARA O CARGO DE PEDAGOGA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ A
SRA. JENIFFER APARECIDA RODRIGUES
DE SÁ

O Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, no
uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com base no artigo 60, inciso V,
alínea “b” do Regimento Interno c/c o Anexo IV da Resolução nº 820/2015 e Anexo I
da Lei Municipal nº 2.357/2015, resolve baixar a seguinte PORTARIA:

Art. 1º Fica nomeada para o cargo efetivo de Pedagoga da Câmara Municipal
de Guaxupé a Sra. Jeniffer Aparecida Rodrigues de Sá, brasileira,  inscrita no CPF
sob o nº 120.781.226-96 e portadora do RG MG-18.412.551 SSP/MG, residente e
domiciliada à Rua Joaquim Marques, 29, Centro, na cidade de Monte Belo, estado
de Minas Gerais.

Art.  2º  Conforme  expresso  no  Anexo  IV  da  Resolução  nº  820/2015  as
atribuições típicas do cargo de Pedagoga da Câmara Municipal de Guaxupé são:

I  -  coordenar  as atividades da Escola do Legislativo para a realização de
cursos, palestras e projetos ligados à educação para a cidadania, sob supervisão da
Assessoria de Comunicação Institucional;

II - elaborar, anual ou semestralmente, plano de atividades e cursos da Escola
do  Legislativo  destinados  ao  público  interno,  em  consonância  com  a  área  de
Recursos Humanos da Câmara, submetendo-o para aprovação da Assessoria de
Comunicação Institucional;

III  -  elaborar,  anual  ou semestralmente,  plano de atividades e eventos  da
Escola do Legislativo destinados ao público externo, submetendo-o para aprovação
da Assessoria de Comunicação Institucional;

IV -  definir  as linhas temáticas e pedagógicas,  bem como as diretrizes de
organização  e  funcionamento  dos  cursos,  programas  e  eventos  oferecidos  pela
Escola do Legislativo;

V - auxiliar na elaboração de proposta orçamentária destinada a cobertura de
custos e investimentos da Escola do Legislativo, anualmente;

VI - elaborar solicitações de compras e contratações, sujeitas a aprovação da
Presidência, encaminhando-as, previamente, ao setor competente;

VII  -  promover  a  qualidade  e  a  produtividade  do  processo  ensino-
aprendizagem dos alunos participantes dos projetos da Escola do Legislativo;

VIII - coordenar e administrar a Biblioteca do Legislativo;
IX -  organizar  e  manter  atualizados o acervo da Biblioteca do Legislativo,

realizando pesquisas internas e externas para a aquisição de novos exemplares de
livros, periódicos e outros;



X -  organizar  encontros  e  reuniões  relacionados  a  eventos  da  Escola  do
Legislativo;

XI - coordenar os eventos realizados pela Escola do Legislativo;
XII - elaborar plano pedagógico de treinamentos e atividades de integração

para servidores, estagiários, assessores e vereadores, em conjunto com a Divisão
de Recursos Humanos;

XIII  -  conduzir  as visitas  orientadas à Câmara,  realizando as  explanações
necessárias;

XIV - acompanhar o andamento da frequência dos participantes dos projetos
relacionados à Escola do Legislativo e informar suas respectivas escolas, quando for
o caso;

XV - organizar e manter os registros dos eventos da Escola do Legislativo
para publicação e divulgação dos trabalhos;

XVI - buscar apoios institucionais e individuais para a realização dos projetos
e programas da Escola do Legislativo;

XVII - selecionar, interna ou externamente, professores para ministração de
cursos  ou  palestras  voltados  à  educação  para  cidadania  e  temas  ligados  à
administração pública, destinados ao público interno ou externo;

XVIII - incumbir-se da correspondência recebida e expedida pela Escola do
Legislativo;

XIX - emitir aos participantes certificados de cursos ministrados pela Escola
do Legislativo;

XX - manter cadastro atualizado de mala direta da Escola do Legislativo;
XXI  -  coordenar  e  acompanhar  as  reuniões  e  demais  trabalhos  dos

participantes dos projetos da Escola do Legislativo;
XXII - acompanhar os participantes dos projetos da Escola do Legislativo em

eventos fora do município;
XXIII - avaliar, junto aos participantes, os projetos, eventos, cursos e palestras

da Escola do Legislativo, sempre que possível, utilizando instrumentos adequados e
valendo-se dos resultados para registro e proposição de melhorias, reformulações e
adaptações;

XXIV  -  zelar  pela  manutenção  de  equipamentos  sob  responsabilidade  da
Escola do Legislativo;

XXV - dar entrevistas para explanação dos projetos da Escola do Legislativo;
XXVI - auxiliar a Assessoria de Comunicação Institucional na organização de

eventos diversos;
XXVII - assessorar as Comissões da Câmara em temas relativos à sua área

de atuação;
XXVIII - participar, em consonância com a área de Recursos Humanos, do

processo de escolha de cursos ou credenciamento de instituições para treinamento
e capacitação de servidores, do ponto de vista programático e pedagógico;

XXIX - executar, em consonância e por solicitação da Presidência, o processo
de  escolha  de  cursos  ou  credenciamento  de  instituições  para  capacitação  de
vereadores e assessores;

XXX - executar outras atribuições afins.

Art.  4º  A carga  horária  para  o  cargo  de  Pedagogo  é  de  30h  semanais,
conforme Anexo II  da Resolução nº 820/2015, devendo ser cumprida diariamente
das 10h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.



Art.  5º  Fica resguardado,  a  partir  desta  data,  o  direito  à  remuneração ao
servidor acima nomeado, na proporção estabelecida no Anexo I da Lei Municipal nº
2.357/2015.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições
em contrário. 

Câmara Municipal de Guaxupé, Estado de Minas Gerais.

Em 03 de fevereiro de 2020.

Leonardo Donizetti de Moraes
Presidente


