
 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 250 
 

De: 28 de setembro de 2010. 
 

Cria cargos de provimento efetivo e dá outras providências. 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou, 
e, eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 
Art. 1º. Ficam criados na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de 

Umuarama, os seguintes cargos de provimento efetivo, sob o regime estatutário, para 
preenchimento através de Concurso Público Municipal, as seguintes vagas cujas 
atribuições constam no anexo I: 

 
 a) Analista de Contabilidade - 5 (cinco) vagas, carga horária de 40 horas 

semanais e piso inicial mensal de R$. 1.850,98 (um mil, oitocentos e cinqüenta reais e 
noventa e oito centavos), Escolaridade exigida: Ensino Superior em Ciências Contábeis 
com Registro no CRC; 

 
b) Analista de Recursos Humanos - 2 (duas) vagas, carga horária de 40 

horas semanais e piso inicial mensal de R$. 1.850,98 (um mil, oitocentos e cinqüenta 
reais e noventa e oito centavos), escolaridade exigida: Ensino Superior em 
Administração ou equivalente, com registro no CRA; 

 
c) Assistente Administrativo - 20 (vinte) vagas, carga horária de 40 horas 

semanais e piso inicial mensal de R$. 982,19 (novecentos e oitenta e dois reais e 
dezenove centavos), escolaridade exigida: Ensino Médio; 

 
d) Assistente Social – 02 (duas) vagas, carga horária de 30 horas semanais e 

piso inicial mensal de R$. 1.841,54 (um mil, oitocentos e quarenta e um reais e 
cinqüenta e quatro centavos), escolaridade exigida: Ensino Superior em Serviço Social, 
com registro no CNAS; 

 
e) Cuidador de Idoso – 02 (duas) vagas, carga horária de 40 horas semanais 

e piso inicial mensal de R$. 744,38 (setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito 
centavos), escolaridade exigida: Ensino Médio e Curso de Cuidador de Idoso; 

 
f) Engenheiro Agrônomo – 01 (uma) vaga, carga horária de 40 horas 

semanais e piso inicial mensal de R$. 2.846,99 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis 
reais e noventa e nove centavos), escolaridade exigida: Ensino Superior em Agronomia, 
com registro no CREA; 
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g) Engenheiro Ambiental – 01 (uma) vaga, carga horária de 40 horas 

semanais e piso inicial mensal de R$. 2.846,99 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis 
reais e noventa e nove centavos), escolaridade exigida: Ensino Superior em Engenharia 
Ambiental, com registro no CREA; 

 
h) Interprete de Língua de Sinais - 05 (cinco) vagas, carga horária de 20 

horas semanais e piso inicial mensal de R$. 1.044,18 (um mil, quarenta e quatro reais e 
dezoito centavos), escolaridade exigida: Pedagogia nas séries iniciais, Normal Superior 
com especialização em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, Curso comprovado pela 
Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos-Feneis; 

 
i) Nutricionista - 01 (uma) vaga, carga horária de 40 horas semanais e piso 

inicial mensal de R$. 1.841,54 (um mil, oitocentos quarenta e um reais e cinqüenta e 
quatro centavos), escolaridade exigida: Ensino Superior em Nutrição, com registro no 
CRN; 

 
j) Pintor/Letrista - 01 (um) vaga, carga horária de 40 horas semanais e piso 

inicial mensal de R$. 768,26 (setecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis 
centavos), escolaridade exigida: Ensino Fundamental; 

 
k) Professor de Educação Física no Ensino Fundamental – 30 (trinta) 

vagas, carga horária de 20 horas semanais e piso inicial mensal de R$. 1.044,18 (um 
mil, quarenta e quatro reais e dezoito centavos), escolaridade exigida: Ensino Superior 
em Licenciatura de Educação Física; 

 
l) Secretária Executiva – 01 (uma) vaga, carga horária de 40 horas semanais 

e piso inicial mensal de R$. 1.850,98 (um mil, oitocentos e cinqüenta reais e noventa e 
oito centavos), escolaridade exigida: Ensino Superior em Secretariado Executivo; 

 
m) Técnico de Informática - 2 (duas) vagas, carga horária de 40 horas 

semanais e piso inicial mensal de R$. 982,19 (novecentos e oitenta e dois reais e 
dezenove centavos), escolaridade exigida: Técnico de Informática; 

 
Art. 2º.  Fica Alterado o anexo II, da Lei Complementar nº 001, de 26 de 

dezembro de 1990, que dispõe do quadro de Organização e Distribuição de Pessoal, 
acrescentando as seguintes vagas: 

 
a) Auxiliar de Serviços Gerais - 04 (quatro) vagas, carga horária de 40 horas 

semanais e piso inicial mensal de R$. 617,87 (seiscentos e dezessete reais e oitenta e 
sete centavos), escolaridade exigida: Ensino Fundamental Incompleto, com lotação em 
todas as Secretarias. 
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b) Auxiliar de Serviços Gerais -  20 (vinte) vagas, carga horária de 36 horas 

semanais e piso inicial mensal de R$. 617,87 (seiscentos e dezessete reais e oitenta e 
sete centavos), escolaridade exigida: Ensino Fundamental Incompleto, com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação. 

 
c) Telefonista -  02 (duas) vagas, carga horária de 36 horas semanais e piso 

inicial mensal de R$. 682,19 (seiscentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), 
escolaridade exigida: Ensino  Fundamental Incompleto. 

 
Art. 3º.  Fica alterado artigo 33, da Lei Complementar nº 064, de 09 de 

novembro de 1999, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 33. ficam criados mais 142 (cento e quarenta e duas) vagas cargos de 
profissionais de educação.” 

 
Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  
 
PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de setembro de 2010.  
 

 
 
 
 
 
 
 

MOACIR SILVA 
Prefeito Municipal 
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