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 LEI MUNICIPAL N° 2.717/12 – DE 10 DE ABRIL DE 2012 

 
“Dispõe sobre a reorganização do Plano de Carreira e 

Vencimentos do Magistério Público do Ensino Superior do 

Município de Goiatuba e dá outras providências” 

 

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

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei complementar: 
 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º - Esta lei complementar reorganiza o Plano de Carreira e Vencimentos do Pessoal do 

Magistério Público Superior da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG. 

 

Art. 2º - Serão consideradas atividades do magistério do ensino superior: 

I - as pertinentes à pesquisa, ao ensino e à extensão que, indissociáveis, 

visem à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e da cultura; 

II - as inerentes aos cargos de direção e secretariado, além de outras 

determinadas na legislação vigente. 

 

§ 1º - As atividades do magistério superior e o Plano de Carreira e Vencimentos, no âmbito 

do Município de Goiatuba, reger-se-ão pela presente lei, pela legislação específica vigente 

no País e por outras disposições complementares, baixadas por autoridades competentes, às 

quais se adequam ao estatuto e regimento da instituição. 

 

§ 2º - A Fundação de Ensino Superior de Goiatuba - FESG, na distribuição de encargos e 

atividades do docente, considerará: 

I - a competência do mesmo na matéria de sua formação científica; 

II - sua capacidade didático-pedagógica e eficiência no magistério; 

III - os objetivos do Projeto Político, Pedagógico e Administrativo da IES. 

 

TÍTULO II 

DA IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 3º - A implantação e a administração do presente Plano caberão à Fundação de Ensino 

Superior de Goiatuba - FESG. 

 

TÍTULO III 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 4º - O corpo docente será constituído por: 

 

I - um Quadro Permanente, formado pelos docentes integrantes da carreira 

do magistério público superior do Município; 
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II - um Quadro Temporário, integrado por professores substitutos, 

professores e pesquisadores visitantes, brasileiros ou estrangeiros. 

 

CAPÍTULO I 

DA CARREIRA 

 

SEÇÃO I 

DAS CLASSES DA CARREIRA 

 

Art. 5º - A carreira dos cargos de docente fica constituída por sete Classes definidas como 

divisões da estrutura, com a possibilidade de promoção entre Classes, fundamentada no 

tempo de serviço com efetivo e regular desempenho das atividades inerentes ao cargo, na 

seguinte forma e ordem: 

 

I - Classe A; 

II - Classe B; 

III - Classe C; 

IV - Classe D; 

V - Classe E; 

VI - Classe F; 

VII - Classe G. 

 

Parágrafo Único - Fica estabelecida a Classe A como o início da carreira dos cargos de 

docente. 

 

Art. 6º - Os cargos de docentes do Magistério Superior devem ser criados e distribuídos por 

área de conhecimento, observando-se os requisitos do § 1º e § 2° do artigo 7º, passando a 

carreira do Magistério Público Superior a ser composta pelos seguintes cargos efetivos: 

 

I - Docente do Ensino Superior de Administração; 

II - Docente do Ensino Superior de Administração ou Áreas Afins; 

III - Docente do Ensino Superior de Agronomia; 

IV - Docente do Ensino Superior de Artes ou Áreas Afins; 

V - Docente do Ensino Superior de Biologia; 

VI - Docente do Ensino Superior de Ciências Contábeis; 

VII - Docente do Ensino Superior de Direito; 

VIII - Docente do Ensino Superior de Educação Física; 

IX - Docente do Ensino Superior de Educação Física ou Áreas Afins; 

X - Docente do Ensino Superior de Enfermagem; 

XI - Docente do Ensino Superior de Filosofia; 

XII - Docente do Ensino Superior de Fisioterapia; 

XIII - Docente do Ensino Superior de Informática ou Áreas Afins; 

XV - Docente do Ensino Superior de Matemática ou Áreas Afins; 

XVI - Docente do Ensino Superior de Letras; 

XVII - Docente do Ensino Superior de Pedagogia; 

XVIII - Docente do Ensino Superior de Psicologia. 

 



 3 

§ 1º - Os docentes que já se encontrarem estáveis por ocasião da publicação da presente lei, 

inclusive em afastamento, serão enquadrados imediatamente por ato do Chefe do Poder 

Executivo local, observando-se os requisitos mínimos de formação acadêmica para o cargo, 

conforme disposição do § 1º e § 2°, do artigo 7º, além das regras estabelecidas nos 

respectivos editais de concurso. 

 

§ 2º - O requisito de pós-graduação na mesma área ou subáreas de conhecimento à de 

graduação exigida no concurso, conforme estabelecido no § 2º, do artigo 7º, fica dispensado 

exclusivamente por ocasião do enquadramento previsto no parágrafo anterior a ser realizado 

após a publicação dessa lei. 

 

§ 3º - Além das disciplinas inerentes ao cargo que tenha afluído em concurso público, o 

docente poderá ministrar outras disciplinas dentro de sua área de conhecimento, obedecidos 

os seguintes critérios: 

a – possuir também formação acadêmica na mesma área de conhecimento 

da disciplina que pretenda ministrar; 

b – possuir disponibilidade para cumprir com a(s) disciplina(s) 

pretendida(s), sem dispensar aquelas inerentes a sua intitulação. 

 c – estar a disciplina pretendida disponível no(s) semestre(s) em que o 

docente pretenda ministrá-la. 

 

§ 4° - O Docente que for enquadrado na forma do § 2°, terá prazo de 05 (cinco) anos para 

conclusão de especialização na área, ou, apresentação de matrícula em Mestrado ou 

Doutorado, de forma a atender os requisitos do § 2° do artigo 7°. 

 

SEÇÃO II 

DO INGRESSO NA CARREIRA 

 

Art. 7º - O ingresso na carreira docente dar-se-á sempre para preenchimento de vaga 

existente, com a possibilidade de formação de cadastro de reserva técnica, mediante prévia 

habilitação em concurso público de provas e títulos com provimento originário em cargo 

vago, na Classe A. 

 

§ 1º - Será requisito para preenchimento e posse no cargo a formação acadêmica em nível 

de graduação na mesma área de conhecimento do cargo previsto no quadro de cargos do 

artigo 34 da presente lei que esteja sendo oferecido no concurso. 

 

§ 2º - Além do disposto no parágrafo anterior, será também requisito indispensável por 

ocasião da posse o título de conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu com duração mínima 

de 360 horas, ou Mestrado, ou Doutorado, ou Pós-Doutorado, os quais somente poderão ser 

aceitos se pertencerem à mesma área ou subáreas de conhecimento à de graduação exigida 

no concurso para a respectiva vaga. 

 

§ 3º - O edital de concurso deverá constar a relação das áreas e, sendo o caso, das subáreas 

de conhecimento que serão aceitas para os títulos previstos nos §§ 1º e 2º, o que será 

estabelecido de acordo com a Tabela de Áreas do conhecimento aprovada pela Coordenação 
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de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e reconhecida pelo MEC. 

 

§ 4º - Os candidatos que desejarem se inscrever no concurso com o título expedido por 

universidades estrangeiras, somente terão seu título aceito caso o mesmo já esteja 

efetivamente convalidado para fins definitivos por universidade brasileira que possua cursos 

de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível 

equivalente ou superior, observando também quanto ao título o disposto nos §§ 1º e 2º. 

 

§ 5º - 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. 

 

§ 6º - A criação de novos cargos ou novas vagas deverá ocorrer através de Lei Municipal e 

observar a exigência de graduação na mesma área de conhecimento do(s) curso(s) que 

precisar de pessoal efetivo, salvo se eventualmente houver comprovada situação em que 

essa exigência impossibilitar o atendimento das necessidades do curso. 

 

 

SEÇÃO III 
DA PROMOÇÃO NA CARREIRA 

 

Art. 8º - A promoção na carreira docente dar-se-á entre as Classes, observando a posição 

originária e a ordem estabelecida no artigo 5º da presente lei, desde que cumpridos os 

seguintes requisitos: 

 

I – Intervalo mínimo de 03 (três) anos com efetivo desempenho da 

atividade de regência em sala inerente ao cargo efetivo, contados da nomeação ou da data 

base da última promoção entre Classes. 

II – Não ter sofrido nos últimos 03 (três) anos que antecederem a promoção 

qualquer das penalidades previstas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município de Goiatuba. 

III – Aprovação em avaliação periódica de desempenho mediante critérios 

e procedimentos definidos pela FESG, em regulamento. 

IV – Não se encontrar em afastamento e estar no exercício da regência 

mínima inerente ao cargo. 

V – Cumprir as exigências de capacitação docente exigida pela instituição 

em Regulamento da FESG. 

 

§ 1º - Na contagem de tempo prevista no inciso I deste artigo para fins de Promoção na 

carreira, não será computada qualquer forma de afastamento ou períodos que não tenham 

sido desenvolvidas atividades de regência, exceto os seguintes afastamentos na forma 

prevista em lei: 

 

a – por 1 (um) dia para doação de sangue; 

b – por 1 (um) dia para comemoração de seu aniversário; 

c – afastamentos para capacitação ou aprimoramento de qualquer natureza, 

para cursos de duração não superior a 10 (dez) dias; 
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d – por 5 (cinco) dias consecutivos em razão de casamento ou falecimento 

do cônjuge, companheiro(a), pais, madrasta ou padrasto, filho, neto, enteado, irmão ou 

menor sob guarda ou tutela; 

e – férias; 

f – participação em júri popular ou convocação pela Justiça Eleitoral; 

g – licença à gestante, à adotante e à paternidade; 

h – licença por motivo de acidente em serviço; 

i – licença especial; 

j – afastamento da regência exclusivamente durante o exercício da função 

de Reitor. 

 

§ 2º - Os docentes que já se encontrarem estáveis por ocasião da publicação da presente lei, 

inclusive em afastamento serão lotados imediatamente em alguma das Classes da carreira, 

mediante certidão de comprovação dos requisitos previstos no presente artigo e devendo o 

ato integrar a pasta funcional de cada docente. 

 

§ 3º - Exclusivamente para a lotação prevista no parágrafo anterior ficam dispensados os 

requisitos previstos nos incisos II a V do presente artigo, aplicando-se a partir de então as 

demais exigências para promoção entre Classes. 

 

SEÇÃO IV 

DO REGIME DE TRABALHO 

 

Art. 9º - O docente da carreira do magistério público superior será submetido a um dos 

seguintes regimes de trabalho: 

I - dedicação exclusiva;  

II - tempo integral;  

III - tempo parcial.  

 

§ 1º - Serão adotadas políticas que privilegiem os regimes de tempo integral. 

 

§ 2º - O regime de dedicação exclusiva será de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, 

distribuídas entre atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica. 

 

§ 3º - O regime de tempo integral é aquele cuja carga horária semanal de trabalho é de 40 

(quarenta) horas, cumpridas na instituição ou diretamente ligadas a seu planejamento. 

 

§ 4º - O regime de tempo parcial é aquele cuja carga horária semanal de trabalho seja de 20 

(vinte) horas. 

 

§ 5º - É vedado ao docente que estiver submetido ao regime de dedicação exclusiva o 

exercício de qualquer outra atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, em 

instituição pública ou privada, salvo os casos de: 

 

I - participação em órgãos de deliberação colegiada, relacionada com as 

funções do magistério;  
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II - participação em comissões julgadoras ou verificadoras, relacionada 

com ensino, pesquisa e extensão; 

III - percepção de direitos autorais e correlatos; 

IV - colaboração esporádica ou não habitual em atividades de sua 

especialidade, devidamente autorizada pelo colegiado do Curso no qual estiver lotado e com 

a anuência do Reitor. 

 

§ 6º - A atividade de regência não poderá ser reduzida, salvo a pedido por escrito do 

professor ou por motivos resultantes de extinção de turmas, turnos ou cursos, devendo no 

caso de solicitação ser ainda observada a regência mínima exigida nessa lei para o Regime 

de trabalho a ser desempenhado. 

 

Art. 10 - A FESG terá um mínimo de um terço de seus docentes em regime de tempo 

integral. 

 

Art. 11 - O regime de trabalho a ser cumprido pelo docente deverá ser autorizado, mantido 

ou alterado por ato do Presidente do Conselho Superior de Gestão da FESG, observando-se 

os interesses da instituição, podendo as alterações necessárias ocorrerem nas seguintes 

condições: 

I – Alteração do Regime Parcial para o Regime Integral desde que: 

a - haja solicitação do docente com apresentação e aprovação de um plano 

de trabalho e concomitantemente sejam preenchidos requisitos que permitam a vinculação 

ao Regime Integral; 

b - seja proposta pelo Reitor e/ou Presidente do Conselho Superior de 

Gestão a alteração do regime do docente e concomitantemente seja aceita pelo docente e 

estejam preenchidos requisitos que permitam a vinculação ao Regime Integral. 

 

II - Alteração do Regime Parcial para o Regime de Dedicação Exclusiva 

desde que: 

a - haja solicitação do docente com apresentação e aprovação de um plano 

de trabalho e concomitantemente sejam preenchidos requisitos que permitam a vinculação 

ao Regime de Dedicação Exclusiva; 

b - seja proposta pelo Reitor e/ou Presidente do Conselho Superior de 

Gestão a alteração do regime do docente e concomitantemente seja aceita pelo docente e 

estejam preenchidos requisitos que permitam a vinculação ao Regime de Dedicação 

Exclusiva. 

 

III - Alteração do Regime Integral para o Regime de Dedicação Exclusiva 

desde que: 

a - haja solicitação do docente com apresentação e aprovação de um plano 

de trabalho e concomitantemente sejam preenchidos requisitos que permitam a vinculação 

ao Regime de Dedicação Exclusiva; 

b - seja proposta pelo Reitor e/ou Presidente do Conselho Superior de 

Gestão a alteração do regime do docente e concomitantemente seja aceita pelo docente e 

estejam preenchidos requisitos que permitam a vinculação ao Regime de Dedicação 

Exclusiva. 
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IV - Alteração do Regime Integral para o Regime Parcial desde que: 

a - haja solicitação do docente devidamente aprovada e concomitantemente 

sejam preenchidos requisitos que permitam a vinculação ao Regime Parcial; 

b - seja conveniente à IES que altere de oficio por faltar o preenchimento 

dos requisitos que permitam a vinculação ao Regime Integral. 

 

V - Alteração do Regime de Dedicação Exclusiva para o Regime Integral 

desde que: 

a - haja solicitação do docente devidamente aprovada e concomitantemente 

sejam preenchidos requisitos que permitam a vinculação ao Regime Integral; 

b - o docente em regime de Dedicação Exclusiva que pretenda se afastar 

para se aperfeiçoar em instituição de ensino ou pesquisa, ou ainda para o caso de 

afastamento para colaboração com outra instituição de ensino, deverá previamente propor o 

seu desligamento do Regime de Dedicação Exclusiva, podendo propor a sua alteração para 

o Regime Integral; 

c - seja conveniente à IES que altere de oficio por faltar o preenchimento 

dos requisitos que identificam o Regime de Dedicação Exclusiva, porém que estejam 

preenchidos os requisitos que permitam a vinculação no Regime Integral. 

 

VI - Alteração do Regime de Dedicação Exclusiva para o Regime Parcial 

desde que: 

a - haja solicitação do docente devidamente aprovada e concomitantemente 

sejam preenchidos requisitos que permitam a vinculação ao Regime Parcial; 

b - seja conveniente à IES que altere de oficio por faltar o preenchimento 

dos requisitos que identificam o Regime de Dedicação Exclusiva e faltar os requisitos que 

permitam a vinculação no Regime Integral, estando preenchidos requisitos que permitam a 

vinculação ao Regime parcial. 

 

§ 1º - É vedado o pagamento de carga horária superior a 40 (quarenta) horas semanais para 

cumprimento das atribuições do cargo, bem como o desenvolvimento por parte do docente 

de carga horária não autorizada previamente. 

 

§ 2º - A vedação do parágrafo anterior não impede que o docente, quando autorizado e 

conforme dispuser regulamentação pela FESG, cumpra também carga horária em programas 

especiais de Graduação, de Pós-graduação, Educação a Distancia, Cursos Sequenciais, 

disciplinas ofertadas isolada e excepcionalmente, as quais serão desenvolvidas fora da 

jornada semanal regular do cargo, devendo em qualquer situação haver disponibilidade de 

tempo e compatibilidade de horário. 

 

§ 3º - Os docentes que estiverem em acumulação legal de cargos deverão compatibilizar os 

horários com os interesses da FESG, apresentando a opção pelo Regime Parcial de 20 

(vinte) horas semanais ou Regime Integral de 40 (quarenta) horas semanais, sendo vedado 

que a jornada semanal dos dois cargos ultrapasse 60 (sessenta horas). 

 

§ 4º - A restrição prevista no parágrafo anterior fica afastada para o docente que, apesar da 

acumulação, cumpra sua jornada de docente exclusivamente com regência em sala de aula. 
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§ 5º - O ocupante da função de Diretor de Curso, Reitor ou Vice-Reitor deve cumprir 

jornada de 40 (quarenta) horas semanais, distribuídas em 5 (cinco) dias da semana e 

desempenhadas de segunda-feira a sexta-feira, no primeiro caso prioritariamente nos 

horários de aulas do curso, salvo se conflitar com o exercício de regência, conforme 

regulamento da FESG. 

 

§ 6º - As férias do pessoal docente do magistério superior devem ser concedidas 

coletivamente no mês de julho de cada ano, salvo por motivo relevante, observando-se os 

interesses da IES. 

 

§ 7º - É vedado ao docente assumir o encargo pelo desempenho de qualquer atividade do 

ensino superior que não tenha disponibilidade de carga horária semanal para o seu 

cumprimento, bem como compatibilidade de horários com suas demais atividades, devendo 

ser observando os interesses da instituição, os limites da legislação e se for o caso, feita a 

opção independentemente de notificação.  

 

§ 8º - A atividade de regência mínima em sala deve ser cumprida em disciplinas dos cursos 

superiores da IES mediante a sua distribuição e intitulação entre o pessoal efetivo, 

observando-se critérios de áreas de formação acadêmica, habilitação mínima no cargo e, se 

for o caso, os critérios de enquadramento na forma dos §§ 1º ao 3º do artigo 6º desta lei. 

 

§ 9º - Para cada hora aula da atividade de regência efetivamente cumprida em sala de aula, 

deve ser computado na jornada semanal de trabalho uma hora aula de planejamento como 

hora trabalhada, sendo vedado o pagamento de planejamento para outras atividades do 

ensino superior. 

 

§ 10 - O docente ocupante da função de Diretor de Curso ou Vice-reitor fica, no período de 

efetivo exercício da função, autorizado a reduzir a regência mínima obrigatória em sala 

prevista no parágrafo único do artigo 12, para 8 (oito) horas semanais, observando-se o 

disposto no §5º do presente artigo. 

 

Art. 12 - A composição da jornada de trabalho do docente considerará as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Parágrafo Único - Em qualquer regime de trabalho, o docente ficará obrigado ao mínimo 

de um terço de regência. 

 

SEÇÃO V 

DO AFASTAMENTO 

 

Art. 13 - Ao docente do magistério público superior do Município de Goiatuba, além dos 

casos previstos na legislação, poderá ser concedido afastamento de suas funções, 

assegurados os direitos e vantagens a que fizer jus, em razão das atividades de magistério, 

para: 

I - aperfeiçoar-se em instituição de ensino ou de pesquisa, nacional ou 

estrangeira, em curso não superior a 10 (dez) dias; 



 9 

II - prestar colaboração à outra instituição de ensino ou de pesquisa, sem 

ônus para a FESG e em prazo pré-estabelecido em ato do Presidente do Conselho Superior 

de Gestão;  

III - comparecer a congresso ou eventos científicos e/ou culturais 

relacionados com as atividades acadêmicas desenvolvidas pelo docente;  

IV - participar de órgãos de deliberação coletiva ou outros relacionados 

com funções acadêmicas;  

V - realizar produção literária e/ou científica, durante o afastamento 

referente à licença sabática. 

VI – participar de cursos de pós-graduação stricto e lato sensu e de 

atividades de pós-doutoramento, observando as necessidades da instituição, sem 

remuneração, ajuda de custo ou qualquer ônus para a FESG, mediante prévio ajuste com a 

FESG do inicio e término do prazo de afastamento, bem como do período de permanência 

na instituição após a obtenção do titulo na forma que dispuser o Regulamento da FESG; 

   VII – Licença por interesse particular, sem remuneração, para os cargos de 

Docente será concedida em período de até 02(dois) anos, prorrogável uma vez por igual 

período, devendo o retorno às atividades coincidir, sempre com a semana do planejamento 

para o início do período letivo de cada semestre, ainda que o Docente tenha solicitado a 

antecipação de seu retorno. 

 

§ 1º - O prazo do afastamento de que trata o inciso VI não poderá ser excedente a 02 (dois) 

anos e os critérios para a sua concessão serão definidos pela FESG em Regulamento.  

 

§ 2º - O descumprimento pelo docente do prazo previsto para afastamento acarretará a perda 

do cargo. 

 

§ 3º - Observados a legislação vigente e os critérios estabelecidos no estatuto da FESG e no 

Regimento Escolar, os afastamentos de que trata este artigo serão autorizados pelo 

Presidente do Conselho Superior de Gestão da FESG, considerando o requerimento do 

docente e a manifestação do colegiado de professores do Curso e do Reitor; 

 

§ 4º - Novo afastamento do docente, estando ele cumprindo compromisso de permanência 

por afastamento anterior, poderá ocorrer nas seguintes condições: 

I - após o docente cumprir o tempo de permanência obrigatória em seu 

retorno;  

II - o docente poderá acumular o prazo previsto no inciso anterior, 

efetivando um novo afastamento, quando se tratar de oportunidade excepcional na 

continuidade de sua formação observando os interesses da IES. 

 

§ 5º - O docente, com dedicação exclusiva, não terá direito aos afastamentos previstos nos 

incisos II e VI do caput deste artigo, devendo, neste caso, propor seu desligamento deste 

regime de trabalho e ficando sujeito à análise do prejuízo que tal afastamento possa causar 

aos interesses da IES. 

 

SEÇÃO VI 

DA VACÂNCIA 
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Art. 14 - Ocorrerá vaga no quadro de pessoal do magistério superior da FESG estabelecido 

no quadro de cargos do artigo 34, em decorrência de: 

 

I – criação de novos cargos e/ou ampliação do número de vagas, que deve 

atender ao disposto no § 6º, do artigo 7º;  

II - exoneração;  

III - aposentadoria;  

IV - demissão;  

V - morte.  

 

Art. 15 - Ocorrerá exoneração: 

I - a pedido do docente;  

II - de ofício, mediante proposta do Presidente do Conselho Superior de 

Gestão da FESG.  

 

Art. 16 - A exoneração de ofício do docente ocorrerá: 

 

I - quando em estágio probatório: 

a) por falta de competência ou por incapacidade didática, devidamente 

comprovada; 

b) por desídia reiterada no desempenho de suas funções acadêmicas; 

c) por procedimento incompatível com as finalidades da instituição de 

ensino e com a vida universitária; 

d) por incompatibilidade de horário de trabalho, após terem sido esgotadas 

todas as formas de conciliação; 

e) por outros motivos previstos em lei; 

II - a critério da autoridade competente, para o respectivo provimento, 

quando se tratar de cargo em comissão.  

 

Art. 17 - A exoneração de ofício ocorrerá conforme processo disciplinar administrativo, 

garantido o contraditório e a ampla defesa ao servidor envolvido. 

 

Art. 18 - Os casos de demissão e aposentadoria do docente seguirão as normas reguladas no 

Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Goiatuba, inclusive no caso da 

infração prevista no artigo 13, § 2º da presente lei. 

 

CAPÍTULO II 

DO QUADRO TEMPORÁRIO 

 

Art. 19 - O quadro temporário será constituído por docentes contratados por tempo 

determinado que não poderá exceder a 01 (um) ano, no exercício das seguintes funções: 

I - professor substituto;  

II - professor visitante, brasileiros ou estrangeiros;  

III - professores pesquisadores, brasileiros ou estrangeiros.  
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§ 1º - Considera-se professor substituto aquele contratado mediante processo de seleção 

pública, conforme regulamento da FESG, para suprir faltas eventuais de docente do quadro 

permanente, decorrentes de aposentadoria, falecimento ou afastamento legal. 

 

§ 2º - Considera-se professor pesquisador e/ou visitante, o brasileiro ou estrangeiro, 

contratado para atender a programa especial de ensino, pesquisa ou extensão, de acordo com 

regulamento estabelecido pela FESG. 

 

§ 3º - O quadro temporário reger-se-á pela legislação específica vigente, e pelas disposições 

contidas no Estatuto da FESG e no Regimento Escolar da IES e no que estiver na presente 

lei especificadamente estabelecido para o temporário.  

 

Art. 20 - A remuneração do professor temporário será calculada observando o cálculo 

previsto no artigo 23 caput, de acordo com a jornada semanal de trabalho autorizada e 

trabalhada, observando-se exclusivamente o valor da hora aula estabelecida para o piso da 

Classe A da carreira do pessoal efetivo, aplicando-se o disposto no § 9º do artigo 11, 

podendo a FESG, se for o caso, conceder as vantagens previstas no artigo 24, exceto as 

dispostas nos incis os V, VI, XII e XVI. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E CARGOS COMISSIONADOS 

 

Art. 21 - As funções de confiança e os cargos em comissão da FESG destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

 

Art. 22 - O provimento das funções de confiança e dos cargos em comissão dar-se-á por ato 

do Prefeito Municipal em conformidade com a legislação em vigor, podendo ser 

preenchidos pelo pessoal da Carreira Docente da FESG. 

 

TÍTULO IV 

DO VENCIMENTO BÁSICO E DAS VANTAGENS 

 

Art. 23 - O Vencimento básico dos cargos de Docente de Ensino Superior é composto pela 

multiplicação do valor da hora aula da Classe da carreira que se encontrar o docente pela 

quantidade de horas semanais autorizadas e trabalhadas, e a multiplicação desse resultado 

pelo fator 4,5. 

 

§ 1º - A hora aula para o piso de vencimento inicial (Classe A) fica fixada no valor de R$ 

14,45 (quatorze reais e quarenta e cinco centavos). 

 

§ 2º - Com exceção da Classe A que obedece ao disposto no parágrafo anterior, o valor da 

hora aula de cada Classe da carreira fica estabelecido pelo valor Classe imediatamente 

anterior, acrescido de 8% (oito por cento). 

 

§ 3º - O docente deverá cumprir com todas as horas semanais correspondentes ao Regime de 

trabalho que esteja autorizado, devendo em caso de descumprimento ter o vencimento 

mensal calculado exclusivamente sobre o total de horas semanais efetivamente trabalhadas. 
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Art. 24 - Além do vencimento básico e das vantagens previstas no Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos de Goiatuba, poderão ser pagas aos Docentes do Magistério Superior as 

seguintes vantagens: 

 

I - gratificação mensal pela obtenção de titulação de Mestre correspondente 

a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico da Classe que se encontrar o docente, 

incidente sobre a jornada do Regime que estiver exercendo as atribuições do cargo; 

II - gratificação mensal pela obtenção de titulação de Doutor 

correspondente a 60% (sessenta por cento) sobre o respectivo vencimento básico da Classe 

que se encontrar o docente, incidente sobre a jornada do Regime que estiver exercendo as 

atribuições do cargo; 

III - gratificação mensal pela obtenção de titulação de Pós-Doutor 

correspondente a 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o respectivo vencimento básico da 

Classe que se encontrar o docente, incidente sobre a jornada do Regime que estiver 

exercendo as atribuições do cargo; 

IV - gratificação pelo desempenho da função de Direção de Curso que será 

sempre em valor mensal fixo correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do 

vencimento básico do piso estabelecido para a Classe A para jornada de 40 horas, 

independente da titulação do docente; 

V - gratificação pelo desempenho da função de Vice-Reitoria que será 

sempre em valor mensal fixo correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor do 

vencimento básico do piso estabelecido para a Classe A, calculada para jornada de 40 horas 

semanais, independente da titulação do docente; 

VI - gratificação pelo desempenho da função de Reitoria que será sempre 

em valor mensal fixo correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre o valor do 

vencimento básico do piso estabelecido para a Classe A, calculada para jornada de 40 horas 

semanais, caso faça a opção pelos vencimentos do cargo efetivo em lugar do subsídio do 

cargo comissionado, independente da titulação do docente; 

VII – gratificação pela autoria de livro publicado em editora com corpo 

editorial, exclusivamente nas obras que constem ser o autor docente da FESG e tenha 

disponibilizado gratuitamente pelo menos 40 (quarenta) exemplares para o acervo 

bibliotecário da FESG;  

VIII - gratificação pela autoria de artigo científico publicado em periódico 

especializado com corpo editorial, exclusivamente nas produções que constem ser o autor 

docente da FESG; 

IX - gratificação pelo desempenho das atividades de Coordenação de Curso 

de Pós-Graduação que será sempre em valor mensal fixo correspondente a 20% ou 30% 

sobre o valor do vencimento básico do piso estabelecido para a Classe A, calculada sobre 

jornada de 40 (quarenta horas), limitada à quantidade de meses de duração do curso, 

conforme critérios estabelecidos pela FESG em regulamento; 

X - Gratificação pela elaboração, coordenação e desenvolvimento de 

Pesquisa com projeto previamente aprovado pelo órgão competente, autorizado pela FESG 

e em efetiva execução que será sempre em valor mensal fixo correspondente a 5%, 10%, 

20% ou 30% sobre o valor do vencimento básico do piso estabelecido para a Classe A 

calculada sobre jornada de 40 (quarenta horas), conforme critérios estabelecidos pela FESG 

em regulamento; 
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XI - Gratificação pela elaboração, coordenação e desenvolvimento de 

Extensão com projeto previamente aprovado pelo órgão competente, autorizado pela FESG 

e em efetiva execução que será sempre em valor fixo correspondente a 5%, 10%, 20% ou 

30% sobre o valor do vencimento básico do piso estabelecido para a Classe A calculada 

sobre jornada de 40 (quarenta horas), conforme critérios estabelecidos pela FESG em 

regulamento; 

XII – Gratificação pelo exercício extraordinário em banca ou comissão 

especial de seleção em razão do encargo de coordenação, execução ou participação como 

membro, conforme critérios estabelecidos pela FESG em regulamento, observando-se ainda 

as seguintes situações e requisitos: 

a – Comissão de Concurso para provimento de cargo efetivo, que será 

sempre em valor mensal fixo correspondente a 5%, 10%, 20% ou 30% sobre o valor do 

vencimento básico do piso estabelecido para a Classe A calculada sobre jornada de 40 

(quarenta horas); 

b – Comissão de Vestibular que será sempre em valor mensal fixo 

correspondente a 5%, 10%, 20% ou 30% sobre o valor do vencimento básico do piso 

estabelecido para a Classe A calculada sobre jornada de 40 (quarenta horas); 

c – Comissão de Processo Seletivo Simplificado que será sempre em valor 

mensal fixo correspondente a 5%, 10%, 20% ou 30% sobre o valor do vencimento básico do 

piso estabelecido para a Classe A calculada sobre jornada de 40 (quarenta horas); 

XIII – Gratificação pelo desenvolvimento de atividades de assessoramento 

à FESG que poderá ser concedida em valor mensal fixo correspondente a 5%, 10%, 20% ou 

30% sobre o valor do vencimento básico do piso estabelecido para a Classe A calculada 

sobre jornada de 40 (quarenta horas), conforme regulamento da FESG, podendo a FESG 

estabelecer o prazo e período de concessão da vantagem. 

XIV – Ajuda de custo para pagamento de despesas com a publicação de 

livro de autoria de docente da FESG em editora com corpo editorial, conforme critérios 

estabelecidos pela FESG em regulamento; 

XV – Ajuda de custo para pagamento de despesas com apresentação de 

trabalho representando a FESG em seminários, congressos, simpósios, e demais eventos de 

ordem acadêmica; 

XVI – O Docente da carreira do Magistério Público Superior fará jus a um 

adicional por tempo de serviço, a razão de 5% (cinco por cento) a cada 05 (cinco) anos de 

efetivo exercício, calculado sempre sobre o vencimento básico da classe que se encontrar, 

até o máximo de 30 (trinta) anuênios. 

 

§ 1º - As gratificações previstas nos incisos I, II e III em nenhuma hipótese poderão ser 

acumuladas entre si, devendo ser concedidas mediante a apresentação do título obtido que 

somente será aceito para fins da carreira docente se atender às exigências dispostas no § 1º e 

§ 2° do artigo 7º. 

 

§ 2º - As gratificações previstas nos incisos IV, V e VI serão concedidas em virtude do 

efetivo desempenho da respectiva função, sendo que em nenhuma hipótese poderão ser 

acumuladas entre si. 

 

§ 3º - A gratificação prevista no inciso VII será sempre em parcela única e em valor fixo 

correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento básico do piso 



 14 

estabelecido para a Classe A, incidente sobre jornada de 40 (quarenta horas), paga uma 

única vez para cada obra, conforme regulamento da FESG. 

 

§ 4º - A gratificação prevista no inciso VIII será sempre parcela única e em valor fixo 

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do vencimento básico do piso 

estabelecido para a Classe A, incidente sobre jornada de 40 (quarenta horas), paga uma 

única vez para cada artigo, conforme os limites estabelecidos em regulamento pela FESG. 

 

§ 5º - O adicional previsto no inciso XVI será aplicado a partir do mês em que completar o 

quinquênio, estendendo-se aos docentes que anteriormente tenham prestado serviços em 

órgãos públicos neste Município antes do ingresso na carreira, desde que esse tempo 

anterior tenha sido averbado junto ao Departamento de Recursos Humanos da FESG e não 

tenha sido utilizado concomitantemente em outros órgãos desse Município para a mesma 

finalidade, contando-se o tempo de serviço na forma do Regime Jurídico dos Servidores do 

Município de Goiatuba. 

 

§ 6º - A gratificação concedida com fundamento nos incisos IV, V, VI, X e XI será 

acrescida de mais 10% (dez por cento) calculados sobre a mesma base de calculo, caso 

durante o desempenho da função o docente esteja em regime de Dedicação Exclusiva. 

 

§ 7º - Salvo as vantagens definitivas previstas nos incisos I, II, III e XVI, as demais 

vantagens são provisórias e pagas exclusivamente em razão do efetivo desempenho da 

atividade exigida na lei para fundamentar a concessão da vantagem. 

§ 8º - Não fará jus ao recebimento das gratificações previstas nos incisos IV, V, IX e XIII, o 

docente que no mês faltar injustificadamente ou se ausentar do serviço sem a prévia 

autorização da FESG, deixar de comparecer às reuniões que tenha sido convocado, deixar 

de participar das atividades administrativas do curso durante o processo seletivo e 

matrículas de alunos e processos de avaliação do curso promovidos pela IES, ou Conselho 

Estadual de Educação ou Ministério da Educação. 

 

§ 9º - Para efeitos desta lei consideram-se Pesquisa e Extensão as atividades desenvolvidas 

na IES que assim forem reconhecidas de acordo com as normativas do Ministério da 

Educação e Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás. 

 

TÍTULO IV 

DA CAPACITAÇÃO 

 

Art. 25 - A capacitação do docente compreende a realização de cursos de pós-graduação 

stricto e lato sensu e de atividades de pós-doutoramento, observando as necessidades da 

instituição. 

 

Art. 26 - A FESG estabelecerá em regulamento um programa de capacitação, que garanta 

aos docentes da carreira do magistério superior: 

I - direito de participar do programa de capacitação; 

II - manutenção de vantagens e benefícios da carreira, durante o período de 

realização de curso, exceto nos casos previstos nessa lei. 
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Art. 27 - O Programa de Capacitação Docente que será regulamentado pela FESG também 

decidirá sobre: 

I – situações e prazos de afastamento do docente, por período não 

excedente a 02 (dois) anos; 

II – benefício ou ajuda de custo para participação no programa sem o 

afastamento do desempenho das atividades inerentes ao cargo;  

III - termos de compromisso do docente com a instituição; 

IV - periodicidade para apresentação de relatório; 

V - composição do relatório; 

VI - carga horária e tempo de prestação de serviço na FESG, quando do 

término da capacitação, igual ao dobro do período de recebimento do benefício, pelo menos; 

VII - percentual de professores a serem atendidos periodicamente pelo 

programa. 

VIII – critérios de conveniência que privilegiem: 

a – áreas de conhecimento com maior carência de pessoal stricto sensu; 

b – docentes com capacitação inferior; 

c – docentes que ainda não tenham recebido da FESG qualquer benefício 

para capacitação. 

 

§ 1º – Aplica-se aos afastamentos do programa de capacitação o disposto nos §§ 2º ao 5º do 

artigo 13 da presente lei. 

 

§ 2º - Fica autorizada à FESG a incluir e regulamentar no programa de capacitação a 

abertura de vagas para capacitação stricto sensu em grupo de docentes de uma mesma área 

de conhecimento, podendo para tanto firmar convênio com outras instituições de ensino 

com cursos autorizados e avaliados pelo Ministério da Educação ou seus representantes. 

 

Art. 28 - O programa de capacitação do docente a que se refere o art. 27 desta lei integrará a 

política geral de pessoal da FESG devendo obedecer aos interesses da instituição e aos 

princípios seguintes: 

I - inserção do programa de capacitação no plano das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão do curso de lotação do docente;  

II - manutenção dos direitos e vantagens adquiridos pelo docente. 

III – que os benefícios concedidos por ocasião de afastamento não sejam 

acumulados com qualquer outro benefício para mesma finalidade e que, durante o período 

de afastamento, o docente não exerça qualquer outra atividade remunerada. 

IV – a concessão de benefícios será exclusivamente para Cursos avaliados 

e reconhecidos pelo Ministério da Educação ou seus representantes. 

 

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 29 - Cabe à FESG promover a abertura e a realização de concurso público de provas e 

títulos para preenchimento de vaga nos cargos de Docente de Ensino Superior, observando-

se o quadro de cargos criados por Lei na forma do artigo 34, mediante prévia autorização do 

Chefe do Executivo Municipal. 
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Parágrafo Único – Caberá também à FESG promover a abertura e realização de processo 

seletivo simplificado para a contratação temporária de docente, quando julgar necessário e 

de acordo com os casos e condições estabelecidas em lei. 

 

Art. 30 - Caberá ao Reitor promover a abertura e realização das eleições para funções de 

Diretor de Curso e/ou Coordenações de Estágio, quando necessário, garantindo a ampla 

oportunidade de conhecimento e participação da comunidade acadêmica. 

 

§ 1º – Independentemente da forma de ingresso na função de Diretor de Curso ou de sua 

eventual continuidade, nenhum docente poderá exercer tal função por um período contínuo 

superior a 04 (quatro) anos, salvo se comprovadamente não houver outros interessados aptos 

a assumirem a função. 

 

§ 2º – Observando também a exceção prevista no parágrafo anterior, o docente que por 

qualquer forma de acesso permanecer no exercício da função de Diretor de Curso, por 

período igual ou aproximado a 04 (quatro) anos, fica impedido de exercê-la novamente por 

período equivalente ao prazo previsto para um mandato completo. 

 

§ 3º – As funções mencionadas no caput deverão ser preenchidas prioritariamente por 

pessoal efetivo mediante eleição, podendo eventualmente serem ocupadas a titulo precário 

por pessoal temporário mediante indicação do Reitor, observando em qualquer situação os 

seguintes requisitos: 

 

I – Graduação na mesma área de conhecimento do Curso, permitindo-se 

excepcionalmente, quando não atendido este requisito, o preenchimento por docente com 

formação acadêmica em área com maior afinidade; 

II – Possuir disponibilidade para cumprir com uma jornada de 40 

(quarenta) horas semanal, observando-se o disposto §5º do artigo 11 da presente lei. 

III – Apresentar semestralmente declaração de disponibilidade e 

compatibilidade para o cumprimento da função com a jornada de outro cargo ou função que 

esteja acumulando legalmente, observando-se prioritariamente os interesses da FESG e o 

disposto no § 3º do artigo 11. 

 

Art. 31 - O exercício da função de Direção de Curso, Coordenação de Estágio ou demais 

funções hierarquicamente subordinadas ao Reitor encerra-se automaticamente nas seguintes 

situações: 

 

I – Pelo encerramento da vigência do mandato; 

II – Pela perda do vinculo efetivo ou contratual com a FESG; 

III – Pela extinção da função; 

IV – Pela prática de ato de insubordinação ou indisciplina, garantindo o 

direito de defesa; 

V – Pela desídia com as atividades inerentes ao regular e eficaz 

funcionamento do curso ou unidade de sua responsabilidade; 

VI – A pedido do docente ocupante da função. 
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Art. 32 - O Quadro de Vencimento Básico para o cargo de docente do Ensino Superior do 

Magistério Público do Município fica estabelecido na forma da Tabela Demonstrativa do 

quadro seguinte: 
 

Tabela Demonstrativa de Vencimento Básico Da Carreira Docente 

Jornada  Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G 

20 

Horas 

R$ 14,45 

R$ 

1.300,50 R$ 1.404,54 

R$ 

1.516,90 

R$ 

1.638,26 

R$ 

1.769,32 

R$ 

1.910,86 

R$ 

2.063,73 

40 

Horas 

R$ 

2.601,00 R$ 2.809,08 

R$ 

3.033,81 

R$ 

3.276,51 

R$ 

3.538,63 

R$ 

3.821,72 

R$ 

4.127,46 

Semanal Hora/Aula Piso 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

 

Art. 33 - Fica mantida a quantidade total de 75 (setenta e cinco) cargos existentes, sendo 45 

(quarenta e cinco) criados inicialmente pela Lei 1.935/2001 e mais 30 cargos criados pela 

Lei n. 2.111/2003, ficando distribuídas na forma do quadro de cargos do artigo 34 que 

integra a presente lei. 

 

Art. 34 - Ficam criadas mais 20 (vinte) vagas para os cargos previstos no artigo 6º, sendo 02 

(duas) no cargo do inciso III, 10 (dez) no cargo do inciso X e 08 (oito) no cargo do inciso 

XII, passando o quadro de cargos e vagas a vigorar na forma do quadro seguinte: 

 

Quadro dos Cargos de Docente do Ensino Superior com quantitativo de vagas 

Cargo Vagas 

Existentes 

Vagas 

Criadas 

 

Total  

Docente do Ensino Superior de Administração 10 -- 10 

Docente do Ensino Superior de Administração ou 

Áreas Afins 

03 -- 03 

Docente do Ensino Superior de Agronomia 07 02 09 

Docente do Ensino Superior de Artes ou Áreas Afins 01 -- 01 

Docente do Ensino Superior de Biologia 04 -- 04 

Docente do Ensino Superior de Ciências Contábeis 06 -- 06 

Docente do Ensino Superior de Direito 14 -- 14 

Docente do Ensino Superior de Educação Física 07 -- 07 

Docente do Ensino Superior de Educação Física ou 

Áreas Afins 

01 -- 01 

Docente do Ensino Superior de Enfermagem -- 10 10 

Docente do Ensino Superior de Filosofia 02 -- 02 

Docente do Ensino Superior de Fisioterapia -- 08 08 

Docente do Ensino Superior de Informática ou 

Áreas Afins 

02 -- 02 

Docente do Ensino Superior de Matemática ou 

Áreas Afins 

02 -- 02 

Docente do Ensino Superior de Letras 07 -- 07 

Docente do Ensino Superior de Pedagogia 07 -- 07 

Docente do Ensino Superior de Psicologia 02 -- 02 

Total 75 20 95 
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Art. 35 - Fica permitida a utilização das denominações Presidente do Conselho Superior de 

Gestão, Reitor, Vice-Reitor e Diretor de Curso respectivamente em lugar das denominações 

Presidente da FESG, Diretor da FAFICH, Vice-Diretor e Coordenador de Curso, devendo 

para tanto promover previamente as alterações no Regimento Escolar e Estatuto da FESG 

submetendo-as à autorização da FESG e posterior homologação no Conselho Estadual de 

Educação e no Ministério Público. 

 

Art. 36 - Aos casos omissos desta lei aplicar-se-á a legislação atinente aos servidores civis 

da administração direta do Poder Executivo Municipal, ficando o Chefe do Poder Executivo 

autorizado a dispor sobre o quadro em comissão e funções de confiança. 

 

 Art. 37 - Excepcionalmente, mediante prévia autorização do Chefe do Poder Executivo 

Municipal local, nos termos da Legislação vigente, poderá haver contrato temporário para 

atendimento urgente à exigências do serviço público, em decorrência da falta de pessoal 

docente concursado e para evitar colapso nas atividades afetas ao Ensino Superior, atendidas 

as disposições legais. 

 

Art. 38 - Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as leis 1.935/01, de 10 de 

julho de 2001, 2.221/04, de 26 de abril de 2004, 2.508/08, de 27 de maio de 2008, 2.600/10, 

de 16 de abril de 2010 e 2.648/11, de 1º de março de 2011. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL DE GOIATUBA, aos dez dias do mês de abril do ano 

de dois mil e doze (10/04/2012). 
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