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Art. 5°. A seleção dos interesaadoa à conoom,r aos cargos de monitoria criados por
86ta Lei seré realizada por melo de teste seletivo por análise de currfculos a ser elaborado oedital e realização das avaliações por uma comlsdo formada, por portaria da secretária
municipal de educação ou empresa 86peciallzada do ramo de seleção de pes6081;
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Art. 6°. Fica assegurada a reserva de vagas no percentual de 5% para pessoas.
portadoras de deficiência, nos tennos da Constttulção Federal;
DE 31 DE MARÇO DE 2022.

LEI N" 894 /2022

Cria os carpas de Monitores EBOO/ares de
Ensino Infantil, Fundamental Menor e
Transporte Escoler e dlJ outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BATALHA. ESTADO DO PIAUI, no uso de suas atribuições
que lhes alio oonferidaa pela Lei Orgênlca do Munlcfplo, FAÇO SABER que a Cêmara
Munlcipat aprovou e eu aanciono a seguinte Lei:
Art. 1ª. Ficam criados na estrutura admlnletratlva do Munlclpio os cargos transcritos
abaixo, com aeue requisitos de Ingresso, número de vagas, remuneração e Jornada de

trabalho:
CARGO

Mon-

Escolar de
Ensino
Infantil

MonltotEscolar de
Ensino
Fundament
el Menor

-

- Fonnaçlo Escolar em nível Superior ou
curaando Cuf"SO superior, ou FonnaçAo em nlvel
m6dio na érea de Maglat6rlo;
- NAo pouutr cargo público nao acumulével, nm1

--...

...

Jomada

,,

T,_Jho

50

608,00

20hs

50

608.00

20hs

50

608,00

20hs

40

608,00

20hs

V•-

--da 111(-,.,anoa);
t.moadaCF·
- Maior d• 18 (dezoito anoe);

- Formação Eacolar em nfvel Superior ou
cursando Curao Superior ou Fonnação em nível

m6dk> na área de Maglat6rio;
- NAo possuir cargo público nAo acumulével, no•
termos da CF·

Monltot- de
Transporte
Escola"

- MakM" de 18 (dezoito anoa);

MonltO<
Escotar de
Reforço
Escolar

- Maior de 18 (dezoito anos);
- Formaçk> Escolar em nlvel Superior em

- Formação Eamar de nível enalno fundamental :
- Não poaaulr cargo público não acumul6vel, nos
termos da CF·
Matemflltica ou Letrlla Portugu6a:;

- NAo pouulr cargo públkx> nAo acumuldlvel, nos
termoa da CF·

Parégrafo único. O edital de seleção devera prever no ato da inscrição a declaraçãode J)86808 com deficiência e comprovar a deficiência, por meios de documentos hábeis,
juntamente com os demais documentos exigidos para avaliação curTlcular, sob pena de não
apresentado Mies documentos o candidato concorrer para as vagas destinadas à ampla
concorrência.
Art, 7". Como medida de Inclusão social fica assegurado a reserva de vagas no
percentual de 10%, para pessoas carentes constantes do cadastro de pessoas carent86 do
Município de Batalha-PI, Inscritas no cadastro de Jl86608S carentes do Munlclpio com
divulgação oficial ou CadÚnlco do Governo Federal, com pelo menos 30(trlnta) dias de,
anteced6ncla da divulgação do edital de seleção das vagaa de monitoria criadas por 86ta lei.
Parégrafo único. O edital de seleção deveré prevê no ato da Inscrição a declaração de,
pessoa carente mediante a apresentação de certidão ou do próprio cadastro, Juntamente,
com os demais documentos exigidos, sob pena de não apresentado 86tes documentos o
candidato concorrer para as vagas destinadas à ampla concorrência,
Art, 8". O custeio dos monitores senll realizado com recursos, preferencialmente, do
FUNDEB 70%, e na falta de recu111os nesta rubrica com recul"808 do Fundo Municipal da,
Educação e demais verbas oriundas do orçamento anual do Munlclplo.
Art, 9". Esta Lei entra em vlgOI' na data de 1ua publicação, revogadas as disposições
em contrário,
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 31 dias do mês de mal'QO de 2022.

Art. :zo. São atribuições de Monitor Escolar de Educaçêo Infantil • En•ino Fundamental
Manor:

JoHLu~~

1 - AwdUar o pl'Ofeeaor na orientação doa alunos em sala de aula e nos recrelCHI
dlrlgldc&;

~•

li - Planejar as atividades de monitoria junto ao professor-titular e
atividades de aoothlmento e decpedktaa das crianças:

Prefeito Municipal

auxiliar na•

Numerada, Sancionada, Registrada e Publicada a presente LEI nesta Secretaria da
Prefeitura Municipal de Batalha, Estado do Plaul, aos trinta e um dias do m&s de março de
dois mil e vinte e dois (31/03/2022).

Ili - Awdllar nas atlvldadea lndlvlduala das crlanças (uso do banheiro, jogos,
brincadeiras, lanche);
IV - Realizar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior
Imediato (professor), bem como participar das atividades pedagógicas da escola, sempre
que convocado pelo professor ou diretor da escola.

Art. 3°. Compete ao Monitor de Transporte Escolar.
1 - Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar at'- seu desembarque
na escola de destino. assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no finei do
expediente escolar, at6 o -mbarque nos pontos próprios;

li - Vertflcar se todos os alunos estão asaentados adequadamente dentro de velculo
de transporte escolar e orientar os alunos quanto ao rlaco de acidente. evitando cok>car
parte• do corpo para fono da janela;
Ili - ldenttflcar a lnatttulçllo de enslno doe reapectlvoa alunos e deixá-los dentro do

local; bem como oa hon:\rtoa doa transportes, Informando aos pais e alunosj
IV - Conferir se todos os alunos frequente'& no dia estão nttomando para oa lares; e
tratar os alunos com urbanidade e respeito, comun icar casos de confl ito ao responsável pelo
transporte de alunos;
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V - Ser pontuei e aaaíduo, ter postura ética e apresentar-se com vestlmentaa
confortévela e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos alunoa;
VI - Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0140/2022

Imediato.
VII - Dentro da última unidade escolar nc final da rota do 0nlbua ao qual faz o trabalho
de monitoria, suas funQOes são as mesmas do Inspetor de alunos.

Art. 4°. SAo atribuições de Monitor de Reforço Escolar:
1 - Auxlliar o professor na onentaçllo dos alunos exlnlciaaae de forma dirigida a
melhoria das éreas de ensino e aprendimgem de maior dlflculdade doa alunos;

li - Facilitar o aprendizado e aprimorar a execução doa planos de enatno da d lscfP,lna;
Ili - Planejar as atividades de monitoria junto ao professor- titular e auxiliar nas
atividades de acolhimento e despedidas das crlanças;

IV - Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior
Imediato, bem como pertlcipar daa atlvtdadea pedagóglces da escola, sempre que

convocado.
V - Os Monitores Escolares e de Transporte Escolar, destinados ao acompanhamento
de alunos Portadores de necessidades especiais serão d latrtbu(dos, conforme a
neceaaldade da classe escolar e a quantidade de alunos com deftchlncia existentes em cada
tunna, bem como veículo escolar.

Processo Administrativo: nº 052/2022
Dispensa de Licitação: nº 015/2022
Objeto: Locação de imóvel para atender as necessidades da secretaria municipal de educação
de Batalha-PI, para funcionamento do centro de atendimento educacional especializado.
Locatário: Secretaria Municipal de Educação de Batalha-PI.
Locador: Paróquia "São Gonçalo", CNPJ Nº 06.550.586/0003-06, representada pelo Padre
Paulo Sérgio Duarte dos Santos, brasileiro, CPF nº 447.240.043-04.
Imóvel: Avenida Getúlio Vargas, nº 915, Cristo Rei, Batalha-PI.
Valor global: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a serem pagos a importância de R$ 3.000,00
(três mil reais) mensais.
Fundamento legal: Art. 24, Xda Lei 8.666/93.
Fonte de recursos: FUNDEB, 25% - Receita Própria e Outros.
Data de assinatura: 31 de Março de 2022.
Prazo de vigência global: 31 de Março de 2023.
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