
Lei nº 433/2002 
 
 

Cria o Cargo de Coordenador de Ensino e dá outras 
providências. 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei. 

Art. 1º Fica criado na estrutura administrativa do município, 01 (um) cargo de 

COORDENADOR DE ENSINO. 

Art. 2º O cargo criado pelo artigo 1º desta Lei será em Comissão e terá Padrão de Vencimento 

CC-3. 

Art. 3º As atribuições do cargo de Coordenador de Ensino consta no Anexo I, que é parte 

integrante desta Lei. 

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias já inseridas na 

Lei Orçamentária do Município. 

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dois. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 



ANEXO I 

 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE COORDENADOR DE ENSINO 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: Coordenador de Ensino 

PADRÃO DE VENCIMENTO: CC-3 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição sintética: executar atividades específicas de planejamento, 

administração e supervisão escolar no âmbito da Rede Municipal de Ensino. 

 

b) Descrição analítica: “ATIVIDADES COMUNS” - assessorar no 

planejamento da educação municipal; propor medidas visando ao desenvolvimento dos aspectos 

qualitativos do ensino; participar de projetos de pesquisa de interesse do ensino; participar na 

elaboração, execução e avaliação de projetos de treinamento, visando a atualização do Magistério; 

integrar o colegiado escolar, atuar na escola, detectando aspectos a serem redimensionados, estimulando 

a participação do corpo docente na identificação de causas e na busca de alternativas e soluções; 

participar da elaboração do Plano Global da Escola, do Regimento Escolar e das Grades Curriculares; 

participar da distribuição das turmas e da organização da carga horária; acompanhar o desenvolvimento 

do processo ensino-aprendizagem; participar das atividades de caracterização da clientela escolar; 

participar da preparação, execução e avaliação de seminários, encontros, palestras e sessões de estudo, 

manter-se atualizado sobre a legislação do ensino, prolatar pareceres; participar de reuniões técnico-

administrativo-pedagógicas na escola e nos demais órgãos da Secretaria Municipal de Educação; 

integrar grupos de trabalho e comissões; coordenar reuniões específicas; participar no processo de 

integração família-escola-comunidade; participar da avaliação global da escola; exercer função de 



coordenador, quando nela investido. Assessorar definição de políticas, programas e projetos 

educacionais; compatibilizar planos, programas e projetos voltados ao crescimento da educação. 

 

Condições de trabalho: 

a) Horário de Trabalho: 44 horas semanais 

 

Requisitos para preenchimento do cargo: 

a) idade: 18 anos (mínima) 

b) instrução: Nível Superior Completo 


