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"Autoriza o Executivo Municipal a contratar pessoal, Dor prazo determinado, 
mediante processo seleti-To". 

CA2:403 PARZCJO mARTins ALVES, 
Prto do MUnielpio de Nova Canas Paulista, Estado de 
3Ro ?auto, no V30 de, suas legais atribuiçOes, ele.; 

.:34/...52n que a Câmara Municipal aprovou, c de 
sanciona eproniulga 

Fica o -_XCCI:2VO Municipal aut'sriz,.-.:lo a contratar, por prazo deteminado„ 
e median-7,7. .7.essoal para atende: ao Programa de Saúde da Família - P..S..F - 
implantado de acordo ro. a Lei Municipal n° 216/2000, de 22 de março de 2000„ 
executado em corrvânio com c Ministério da Saúde. 

.pesmai será. conra:-.ado para exercer as funções-atividades, 
quantidades, requ:si.os a vencimentos de cf,--forrnidac:e com os padrões que especifica, 

constantes da. Escala C?, 7enciLeztos de que tras. o Anexo 7 da Lei Complementar no 30/96, 
de 07 de, -ZeiRX,e1Q de 15:-;5, assim estabelecidos: 

7ji 	 Lir C3 
01 	,Den2sta 	 1 6-A 	Curso superior completo: 

odontologia e competente registro 
• profissional 

_ 	 1\7-A 	Curso profissional especifico e 
registro no árglo competente 

O Li Agente Comunitário da Saúde 	1-A 	Ensino fundamental completo 
Atendent.e. de ,ConsuLorrio Dentário 	.r.:7-A 	Curso técnico especifico e 

registro no órgão competente 

As des;:esas dezorrentes com a execução da presente lei, 'correrão por conta de 
dotas'Ae,s próprias, cor:23M.C15_,S• no orçamento vigente, 

3'• Esta lei entra era vigor na data de sua. publicação, revogadas as disposi0es em 
contrário. 

Refeitira. Municipal de Nova CanaãPa.ulista, 
31 c".e In. aio d.e 2.001 

r '1J L. .A.P.A1-aCT; 	 ALYZS 
PREFEITO 7~-11W, 
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Registrada no livro riráprio. Ailzada no lugar de Costume. Determinada a publicação na 
imprensa local. 
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