
 

 

 

 LEI COMPLEMENTAR Nº 73/2016 
 

(Altera o Anexo Único da Lei Complementar n. 63/2016) 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA: 

 

 

 

Art. 10 – Fica alterado o Anexo Único da Lei Complementar nº. 63/2016, de 26 de abril de 2016, que 

passa a vigorar com a redação do Anexo Único desta Lei. 

 

 

Art. 2º - Revogadas disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo os seus efeitos a 1º/08/2016. 

 

 SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO, aos  

25 dias do mês de outubro de 2016. 

      

    

 Iran Mendonça Cabral 

                           Presidente                

                                   Iturival Nascimento Júnior 

                                                                               1º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO ÚNICO 

 

 

Titulo do Cargo: Professor Assistente I 

 

Lotação: Faculdades da UniRV – Universidade de Rio Verde 

 

Descrição do cargo e atribuições: as atividades predominantes da docência são comuns a todas as 

áreas/faculdades. Dentre as atribuições:  

Exercer a docência nos cursos de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu. Planejar e ministrar 

aulas nos cursos de graduação, cursos de pós-graduação, cursos pós-médios e atuar em programas de 

extensão e cursos sequenciais. Programar e executar processo de avaliação e acompanhamento 

acadêmico do discente. Manter registros acadêmicos atualizados e exercer atividades docentes em 

sintonia com o plano pedagógico do curso e o planejamento curricular. Estar disponível para a tender a 

Instituição de acordo com o tempo fixado, participando das reuniões departamentais, de cursos, de 

áreas, das institucionais, dos órgãos colegiados, sempre que convocado e atender aso alunos em 

atividades extra classes. Participa na elaboração, execução e avaliação do planejamento do curso.  

Elaborar e propor sugestões visando ao aprimoramento da documentação da Instituição e dos projetos 

pedagógicos dos cursos.  Exercer ação disciplinar, na esfera de sua competência. Indicar 

semestralmente a bibliografia da s disciplinas que ministra. Orientar monografias e participa de bancas 

de monografias, em curso de graduação. Exercer atividades de assessoria, se convocado. Proferir 

conferencia e palestra, quando solicitado. Participar de seminários, simpósios semanas e encontros, se 

convocado pela coordenação ou direção da Instituição. Participar das atividades programas de 

atualização e capacitação continuada. Responsabilizar-se pela conservação do espaço físico, 

equipamentos, materiais e acervo da Instituição, quando usá-los. Contribuir para melhorar a qualidade 

do curso e da Instituição. Manter atualizado seu dossiê no departamento de recursos humanos e 

diretoria da faculdade, mantendo atualizado o seu cadastro, fazendo dele constar o elenco da sua 

produção científica, tecnológica e artística, entregando a documentação exigida, conforme legislação 

em vigor. Participar dos programas de admissão discente. Participar das atividades programadas de 

atualização de capacitação continuada. Responsabilizar-se pela conservação do espaço físico, 

equipamentos, materiais e acervo da Instituição, quando usá-los. Participar de Bancas de Seleção, em 

casos excepcionais, quando convocado. Orientar monografias na pós-graduação, se convidado. 

Elaborar e executar projetos de pesquisa e extensão, em consonância com as normas da Instituição, 

divulgando os resultados em eventos científicos. Orientar alunos de iniciação cientifica, divulgando os 

resultados em eventos científicos. Participa da elaboração de provas e de outros instrumentos de 

avaliação nos processos de seleção discente da Instituição. Emitir parecer em processos de avaliação 

nos processos de seleção discente da Instituição. Emitir parecer em processos de avaliação de textos 

para publicação, bem como sobre projetos de pesquisa e extensão, se convocado. Participar de órgãos 

colegiados, de coordenação e direção, quando escolhido, designado ou nomeado. Participar de bancas 

examinadoras e presidi-las, se indicado. Colaborar com processos de ouvidoria. Publicar produção 

cientifica, cultural ou técnica.  

 

Requisitos: Ensino superior completo na área de atuação; ESPECIALIZAÇÃO na área de atuação ou 

residência médica e aprovação em concurso público para ingresso no cargo. 

 

Regime Jurídico: Estatutário. 

Carga Horária: Horista. 

Vencimento:  R$ 30,86 hora aula. 




