
Of. nº 1198/GP.                  Paço dos Açorianos, 25 de setembro de 2013. 
 
 
 
 

Senhor Presidente: 
 
 
 
 

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Colenda 
Câmara o Projeto de Lei que tem por objetivo alterar os itens Recruta-
mento e Identi f icação do cargo de provimento efet ivo de Técnico em Cul-
tura, constante na Lei nº 6.309, de 28 de dezembro de 1988. 

O presente Projeto de Lei altera os Requisitos,  no item 
Instrução Formal,  o qual incluirá os cursos de graduação de Antropologia,  
Arqueologia e Museologia, além daqueles já previstos,  devido à necessi-
dade de trabalho na Secretar ia Municipal de Cultura e a exigências de 
órgãos f iscal izadores.  

A sol icitação da Secretaria Municipal da Cultura v isa a-
tender as necessidades de realização de concursos públicos para recru-
tamento de servidores em novas áreas relacionadas à cultura, como o 
museólogo que deverá t rabalhar no Museu de Porto Alegre Joaquim Fel i-
zardo, devido à exigências do Inst ituto Brasileiro de Museus (IBRAM).  

Além dessas modificações, sugerimos, ainda,  que seja 
alterado o item Idade, com o objetivo de adequação à legislação v igente,  
passando a constar como 18 anos completos, sem l imitação superior e o 
item Referências da Identificação, incluindo as referências E e F recen-
temente incluídas na legislação. 

O presente projeto não apresenta repercussão f inanceira 
por t ratar-se de alteração nos requisitos de recrutamento do cargo e por 
não envolver aumento das vagas já existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Sua Excelência, o Vereador Dr. Thiago Duarte, 
Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. 
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Na expectativa de que o presente Projeto de Lei seja 
examinado e votado por essa Colenda Câmara,  em tempo breve, renovo- 
-lhe votos de consideração. 

 
Atenciosas saudações, 

 
 
 
José Fortunati, 
Prefeito. 
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PROJETO DE LEI Nº 034/13. 
 
 
 

Altera os itens Recrutamento e Identif ica-
ção do cargo de provimento efetivo de 
Técnico em Cultura,  constante na Lei nº 
6.309, de 28 de dezembro de 1988 – que es-
tabelece o Plano de Carrei ra dos Funcio-
nários da Administração Central izada do 
Município; dispõe sobre o Plano de Paga-
mento e dá outras providências –, e al tera-
ções posteriores, e dá outras providências.  

 
 

Art.  1º   Ficam alterados os Requisitos do item Recrutamento e as 
referências do item Identif icação do cargo de provimento efetivo de Técnico em 
Cultura constantes na letra “b” do Anexo I da Lei  nº  6309, de 1988, que passa a 
vigorar conforme a redação prevista no Anexo desta Lei. 

 
Art.  2º   As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à 

conta das dotações orçamentárias próprias. 
 
Art. 3º   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 
 
 
 

José Fortunati, 
Prefeito. 
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ANEXO 
 

CLASSE: TÉCNICO EM CULTURA 
GRUPO: EXECUTIVO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR 
 
IDENTIFICAÇÃO: a) Código: ES 1.31.NS 

b) Referências: A, B, C, D, E, F 
 
ATRIBUIÇÕES: 
a) Descrição Sintética: efetuar trabalhos de di fusão, produção e promoção de as-

suntos culturais relacionados com as artes, as humanidades e a preservação da 
memória cultural.  

b) Descrição Analít ica: realizar estudos e pesquisas para análise e desenvolvi -
mento de programas culturais,  artíst icos e programas relacionados com o pa-
t rimônio histórico; prestar colaboração técnica aos órgãos relacionados com a 
cultura, as artes e o patr imônio histórico; organizar e desenvolver programas 
culturais e de preservação do patrimônio; compat ibilizando-se às di retrizes 
gerais da produção e veiculação cultural; assessorar,  na sua especialidade, 
programas relacionados a polít icas públicas e de interesse social; prestar as-
sessoramento a autoridades em assuntos de sua competência; prestar assistên-
cia técnica, na sua especialidade, a indivíduos e grupos atuantes na área cultu-
ral; planejar,  organizar, divulgar e coordenar a realização de eventos, festi -
vais,  mostras, exposições, palestras,  seminários e outros destinados ao conhe-
cimento e di fusão da cultura nas suas di ferentes áreas; pesquisar, coletar, in-
terpretar, catalogar e preservar obras de arte,  documentos e objetos de interes-
se histórico,  artístico e cultural; promover e assessorar a organização de me-
moriais, museus, bancos de dados de memória oral, visual e centros de docu-
mentação; promover a publicação e o lançamento de obras de interesse cultu-
ral,  artístico e histórico para a Cidade; orientar, coordenar e supervisionar 
t rabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxi liares; atuar junto às comu-
nidades em projetos e atividades culturais e de preservação do patrimônio cul-
tural; e executar tarefas afins. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária semanal de 30 horas; e 
b) Especial: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite,  sábados, 

domingos e feriados. 
 
RECRUTAMENTO: 
a) Forma: preferencial ou geral a ser efetuado por área de especialização, de a-

cordo com as necessidades do serviço. 
b) Requisitos: 

1) Instrução formal: curso de graduação em Música, Artes Plásticas, 
História,  Letras, Artes Cênicas, Fi losofia,  Ciências Sociais, Comunica-
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ção Social, Psicologia,  Biblioteconomia, Antropologia,  Arqueologia e 
Museologia ou qualquer curso superior com especialização, mestrado 
ou doutorado em Antropologia ou Museologia. 

2) Idade: 18 anos completos. 
3) Outros: conforme instruções reguladoras do processo seletivo. 

 
ASCENSÃO FUNCIONAL: 
a) Progressão: 

1) Por Merecimento: segundo critérios estabelecidos no regulamento; in-
terstício mínimo de 3 (três) anos de referência em que estiver situado; 

2) Por antiguidade: interstício mínimo de 6 (seis) anos na referência A; e 
b) Promoção. 
 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal da Cultura. 


