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PROJETO DE LEI Nº 075-03/2015 
 

Altera a nomenclatura do cargo de Monitor 
da Educação Infantil. 

 
Art. 1º Fica alterada a nomenclatura do cargo de Monitor da Educação Infantil, 

criado pela Lei Municipal nº 5.863, de 26 de junho de 2012, o qual passa a vigorar 
como Monitor da Educação. 

 
Art. 2º A síntese de deveres do cargo passam a ser as constantes no Anexo I, 

que é parte integrante desta Lei,  
 
Art. 3º As condições de trabalho, requisitos para provimento, forma de 

recrutamento, nível salarial e demais disposições do cargo permanecem inalteradas, 
sendo as constantes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.863, de 26 de junho de 2012. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 15 de maio de 2015. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 
 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica  
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 15 de maio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 075-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

075-03/2015, que altera a nomenclatura do cargo de “Monitor da Educação Infantil”. 
Justificamos esta alteração, pois, dessa forma os 

servidores ocupantes do cargo poderão atuar também nos anos iniciais e finais do 
Ensino Fundamental, com alunos portadores de necessidades especiais. 

A síntese de deveres passa a ser as constantes no Anexo 
I, que é parte integrante da Lei. As condições de trabalho, requisitos para provimento, 
forma de recrutamento, nível salarial e demais disposições do cargo permanecem 
inalteradas, sendo as constantes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.863, de 26 de junho 
de 2012. 

Deste modo, encaminhamos o Projeto de Lei correlato, no 
aguardo da devida apreciação dessa Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
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ANEXO I 
  

CARGO: Monitor da Educação 
    
Descrição Sintética: Executar atividades diárias de 

cuidado, orientação e recreação infantil no atendimento de crianças de Creche (0 a 3 
anos) e Pré-Escola (4 e 5 anos), bem como, zelar pela saúde e bem estar dos alunos. 
Atuar como suporte ao aluno público-alvo da educação especial, visando a sua 
interação e participação nas atividades escolares. 

 
Descrição Analítica: Executar atividades diárias de 

recreação, de artes, lúdicas, rítmicas, fazer uso de recursos de acessibilidade sob a 
orientação de profissional da educação proporcionando um ambiente acolhedor, 
seguro e adequado à faixa etária em desenvolvimento; acolher, acomodar e garantir o 
atendimento adequado de afeto e cuidado, colocando e tirando as crianças do berço e 
balancinho, dar colo quando necessário; acompanhar as crianças em passeios, visitas 
e festividades sociais; desenvolver e estimular o respeito a regras e combinações; 
executar, orientar, cuidar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal; 
acompanhar a alimentação, orientando hábitos e posturas saudáveis; servir e 
monitorar as refeições e alimentar as crianças de 0 a 2 anos e casos especiais; 
auxiliar os alunos a desenvolverem a coordenação motora, mediante exercícios, uso 
da pracinha, brincadeiras livres, dirigidas e brinquedos; observar a saúde e o bem 
estar dos alunos, comunicando ao professor e ou equipe diretiva qualquer alteração 
física, emocional ou atitude do aluno ou turma; quando necessário acompanhar o 
aluno ao atendimento médico e/ou ambulatorial, aguardando a chegada dos pais ou 
familiar responsável; ajudar a ministrar os medicamentos, conforme orientação e 
prescrição médica; preencher planilhas de controle de: alimentação; higiene (controle 
de esfíncteres), bem como comunicar e registrar fatos relevantes do dia a dia no 
caderno de registros com aluno e/ou turma; executar serviços gerais, tais como: 
limpeza no prédio, cozinha e recepção ao público; executar outras tarefas afins. 
 


