LEI Nº 1.262/2014-E de 14 de Abril de 2014
SÚMULA - Cria cargo de provimento efetivo junto a Lei
Municipal nº 996/2007-E de 18/07/2007 e dá outras
providencias.
Faço saber que a Câmara Municipal de Lobato, Estado do Paraná,
aprovou e eu PREFEITO MUNICIPAL sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado junto à Lei Municipal nº 996/2007-E de 18/07/2007, a
qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos desta
Municipalidade, o cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (Libras), com
número de vaga, carga horária semanal, nível de vencimento inicial e requisito mínimo para
ingresso, conforme abaixo especificado:
Número de Vagas:
Carga Horária (semanal):
Nível de Vencimento (Inicial):
Requisitos Mínimos:

Descrição Sumária do Cargo:

02
20h
33
Ensino médio concluído (completo), com
formação de Tradutor e Intérprete de Libras na
forma da Lei Federal n.º 12.319/2010.

Traduzir e interpretar artigos, livros, textos
diversos de um idioma para o outro, bem como
traduzir e interpretar palavras, conversações,
narrativas, palestras, atividades didáticopedagógicas em outro idioma, reproduzindo
Libras ou na modalidade oral da Língua
Portuguesa, o pensamento e intenção do emissor.
Descrição de Atividades Típicas do Cargo:
Interpretação consecutiva: Examinar
previamente
o
texto
original
a
ser
traduzido/interpretado; transpor o texto para a
Língua Brasileira de Sinais, consultando
dicionários e outras fontes de informações sobre
as diferenças regionais; interpretar os textos de
conteúdos curriculares, avaliativos e culturais;
interpretar as produções de textos, escritas ou
sinalizadas das pessoas surdas.
Interpretação simultânea: Interpretar diálogos
realizados entre pessoas que falam idiomas
diferentes (Libras e Português); interpretar
discursos,
palestras,
aulas
expositivas,

comentários, explicações, debates, enunciados de
questões avaliativas e outras reuniões análogas;
interpretar discussões e negociações entre
pessoas que falam idiomas diferentes (Libras e
Português). Executar outras tarefas de mesma
natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
automaticamente as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aos 14
(quatorze) dias do mês de abril do ano de 2.014 (dois mil e quatorze).

FÁBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal

