MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
______________ ESTADO DO PARANÁ ________________
CNPJ 76.995.422/0001-06
Av. XV de Novembro, 160, Centro – CEP: 85570-000 – Fone: 46 3533-8300
e-mail: pref_saojoao@sudonet.com.br

LEI Nº 1.663, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015.
Altera número de vagas, remuneração e
denominação de cargo público.
O PREFEITO MUNICIPAL
Faço saber que Câmara Municipal de São João decretou e, eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o número de vagas, remuneração e denominação do cargo de
Instrutor, no Grupo Ocupacional Profissional Serviços Gerais, de:
Cargo
Instrutor

Vagas CH/Sem.
2

40

Vencimento em
R$
1.149,27

Para:
Cargo
Panificador

Vagas CH/Sem.
1

40

Vencimento em
R$
1.500,00

Art. 2º As atribuições, escolaridade/habilitação do cargo transformado e descrito no art.
1° são as constantes do Anexo Único desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor em na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de são João em, 08 de outubro de 2015.

ALTAIR JOSÉ GASPARETTO
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LEI Nº 1.663, DE 08 DE OUTUBROBRO DE 2015
ANEXO ÚNICO

Cargo: PANIFICADOR
Escolaridade/habilitação: Nível Médio Completo
Carga Horária Semanal: 40 horas
Atribuições: Executar trabalhos de fabricação de pães, preparando e cozinhando massas
diversas; Separar os ingredientes da mistura, calculando as quantidades e qualidades necessárias
para confeccionar a massa. Dar tratamentos necessários à massa, fermentando-a, misturando e
amassando seus ingredientes, empregando processo manual ou mecânico, a fim de prepará-la
para cozimento. Cilindrar, cortar e enrolar a massa, procedendo de acordo com a técnica
requerida para dar-lhe a forma desejada. Cozinhar a massa, levando-a ao forno aquecido a uma
temperatura determinada e observando o tempo de permanência, para obter os pães na
consistência desejada. Comunicar irregularidades encontradas nas mercadorias e nas máquinas,
indicando as providências cabíveis para evitar o consumo de gêneros deteriorados e assegurar o
funcionamento da máquina. Controlar estoques de material e organizar a separação de produtos e
o destino às unidades escolares de destino. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

