
 LEI Nº 2.600/10 – de 16 de abril de 2010 

 

“Dispõe sobre alteração da art. 7º e art. 23 da Lei nº 

1.935/2001, e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de GOIÁS, APROVOU, e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - A Lei Municipal nº 1.935/01 de 10 de julho de 2001, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

I – Altera-se o art. 7º, da lei, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 7º - O ingresso na carreira do magistério público superior municipal dar-

se-á, para preenchimento de vaga existente, mediante concurso público de 

provas e títulos para Docente de Ensino Superior Especialista (DES II, nível I), 

Docente de Ensino Superior Mestre (DES III, nível I) ou Docente de Ensino 

Superior Doutor (DES IV, nível I), nos termos da legislação. 

 

§ 1º - O provimento far-se-á nas classes correspondentes, conforme titulação 

acadêmica: 

 

I – DES II – docente portador de título de Graduação e Pós-Graduação “Latu Sensu” 

em nível superior; 

II – DES III – docente portador de título de Mestrado, obtido em curso devidamente 

credenciado; 

III – DES IV – docente portador de título de Doutorado, obtido em curso 

devidamente credenciado, e, no caso de título estrangeiro, revalidado por 

instituição competente, na forma da lei; 

IV – DES V – docente portador de título de Pós-Doutorado ou Livre Docência. 



 

§ 2º - O provimento inicial na carreira obedecerá ao quantitativo de vagas 

determinado no ato normativo específico quando da realização do concurso público 

de provas e títulos; 

 

§ 3º - Para a contratação de docentes contratados por tempo determinado, o 

provimento inicial na carreira será na classe DES II. 

 

 II – Altera-se o caput do art. 23, que passará a ter a seguinte redação: 

 

Art. 23 - O vencimento básico dos servidores docentes de ensino superior é fixado 

para a classe específica do ingresso, nível I, do quadro de cargos e vencimentos, 

correspondendo a uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas aula.   

 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos 

dezesseis dias do mês de abril do ano dois mil e dez (16/04/2010).  

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 
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