
“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 

Lei nº 1.302/2016 
 
 
Altera a descrição da Instrução Escolar necessária 
para provimento ao cargo de Cozinheiro 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 Altera a descrição da Instrução Escolar necessária para habilitação/requisito para 

provimento ao cargo de Cozinheiro, que refere o Art. 2º da Lei Municipal nº 1.294/2016, de 22/03/2016, 

na alínea “c”, para “Alfabetizado” ao invés de “8ª série do Ensino Fundamental”. 

Art. 2º É parte integrante desta Lei, a descrição do cargo de cozinheiro, a qual dispõe acerca das 

suas atribuições/condições de trabalho/requisitos para provimento. 

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezesseis.  
 

 
Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 

Atribuições do Cargo de Cozinheiro 

 
Padrão de vencimento: E-1 

Regime: Estatutário. 

 

ATRIBUIÇÕES: Preparar refeições de acordo com os cardápios; encarregar-se de todos os 

tipos de cozimento em larga escala, tais como: vegetais, cereais, legumes, carnes de variadas espécies; 

preparar sobremesas e sucos; eventualmente fazer pães, bolos, biscoitos e artigos de pastelaria em geral; 

encarregar-se da guarda e conservação dos alimentos; fazer os pedidos de suprimento de material 

necessário à cozinha ou a preparação de alimentos; operar com os diversos tipos de fogões, aparelhos e 

demais equipamentos de cozinha; distribuir, fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliares; 

supervisionar e auxiliar nos serviços de limpeza, zelando pela conservação e higiene dos equipamentos e 

instrumentos de cozinha; executar tarefas afins. 

 

Condições de Trabalho: 

a) Geral: Carga horária de 44 horas semanais. 

 

Requisitos para Provimento: 

b) Idade: Mínima de 18 anos; 

c) Instrução: Alfabetizado. 
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