
LEI COMPLEMENTAR Nº 078, DE 24 DE MAIO DE 2021 

“Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei Complementar 066, e dá 
outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, Prefeito 
Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 
 

Art. 1º- Os itens 1.8, 1.11, 1.16, 1.19, 1.23, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 
2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.22, 2.23, 2.24, 2.27, 2.28, 3.31, 3.32, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8,  3.9, 
3.10, 3.11, 3.12, 3.13,  3.14, 3.14-A, 3.16, 3.17, 3.19, 4.2, 5.3, 8.5, do Anexo I, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
Cargo 1.8 – Auxiliar de Mecânico 

Primeira fase do Ensino Fundamental, curso de Auxiliar de Mecânico, ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 

trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 

 Cargo 1.11 – Arquivista 

Formação superior em Arquivologia, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de 

seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 1.16 – Recreador(a) 

Ensino Médio Completo, formação técnica específica em Recreador; ou  Recreação e Lazer 

na Educação Infantil; ou Curso de Formação Inicial e Continuada em Recreador; ou Técnico 

em Magistério; ou Normal Médio; ou cursos equivalentes que promovam a formação de 

Recreador; cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em 

concurso público. 

Cargo 1.19 – Cuidador 

Ensino Médio Completo, formação técnica específica em Cuidador; ou Técnico em 

Cuidador de Idosos; ou Técnico de Enfermagem; ou cursos equivalentes que promovam a 

formação de Cuidador; cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, 

aprovação em concurso público. 

Cargo 1.23 – Recreador(a) FESG 

Ensino Médio Completo, formação técnica específica em Recreador; ou  Recreação e Lazer 

na Educação Infantil; ou Curso de Formação Inicial e Continuada em Recreador; ou Técnico 



em Magistério; ou Normal Médio; ou cursos equivalentes que promovam a formação de 

Recreador; cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em 

concurso público. 

Cargo 2.2 – Auxiliar de Eletricista 

Primeira Fase do Ensino Fundamental Completo, curso de Auxiliar de Eletricista ou 

experiência mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em 

carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação 

em concurso público. 

Cargo 2.3 – Pedreiro 

Primeira Fase do Ensino Fundamental Completo, curso de Pedreiro ou experiência mínima 

comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de trabalho, 

cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 2.4 – Operador de vaca mecânica 

Primeira Fase do Ensino Fundamental, curso de Operador de Vaca Mecânica, ou 

experiência mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em 

carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação 

em concurso público. 

Cargo 2.6 – Soldador 

Primeira Fase do Ensino Fundamental, curso de Soldador, ou experiência mínima 

comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de trabalho, 

cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 2.7 – Operador de Máquinas Pesadas e Rodoviárias 

Primeira Fase do Ensino Fundamental Completa, CNH conforme exige o art. 144 do CTB 

(Lei Federal nº 9.503, 23.09.97) ou superior, comprovação de efetiva experiência mediante 

declaração de empregador ou registro em carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos 

exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 2.8 – Operador de Draga 

Primeira Fase do Ensino Fundamental, curso de Operador de Draga, ou experiência mínima 

comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de trabalho, 

cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso público. 

 



Cargo 2.9 – Mecânico de Veículos Leves 

Primeira Fase do Ensino Fundamental, curso de Mecânica de Automóveis ou equivalente, 

ou experiência mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em 

carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação 

em concurso público. 

Cargo 2.10 – Encanador 

Primeira Fase do Ensino Fundamental, curso de Encanador, ou experiência mínima 

comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de trabalho, 

cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 2.11 – Auxiliar de Topografia 

Ensino Médio Completo, curso de Auxiliar de Topografia ou equivalente ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 

trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 

Cargo 2.12 – Carpinteiro 

Primeira Fase do Ensino Fundamental, curso de Carpintaria ou equivalente, ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 

trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 

Cargo 2.13 – Agente de Obras 

Primeira Fase do Ensino Fundamental, curso de Agente de Obras ou equivalente, ou 

experiência mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em 

carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação 

em concurso público. 

Cargo 2.14 – Almoxarife 

Primeira Fase do Ensino Fundamental, curso de Almoxarife ou equivalente, ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 

trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 

 

 



Cargo 2.15 – Pintor de Construção Civil 

Primeira Fase do Ensino Fundamental, curso de Pintor de Construção Civil ou equivalente, 

ou experiência mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em 

carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação 

em concurso público. 

Cargo 2.16 – Funileiro 

Primeira Fase do Ensino Fundamental, curso de Funilaria e Pintura ou equivalente, ou 

experiência mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em 

carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação 

em concurso público. 

Cargo 2.22 – Técnico em Manutenção 

Ensino Médio Completo, curso de Manutenção de Aparelhos e Equipamentos ou 

equivalente ou experiência mínima comprovada mediante declaração de empregador ou 

registro em carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, 

aprovação em concurso público. 

Cargo 2.23 Agente de Administração de Saúde 

Ensino Médio Completo, curso de Assistente Administrativo ou equivalente ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 

trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 

Cargo 2.24 – Agente de Inspeção Sanitária 

Ensino Médio Completo, curso de Agente de Inspeção Sanitária e Industrial ou equivalente 

ou experiência mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em 

carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação 

em concurso público. 

Cargo 2.27 – Armador 

Primeira Fase do Ensino Fundamental, curso de Armador de Ferragem (Armador de Ferro) 

ou equivalente, ou experiência mínima comprovada mediante declaração de empregador 

ou registro em carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de 

seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 2.28 – Eletricista de Veículos 



Ensino Fundamental completo, curso de Eletricista de Automóveis ou equivalente, ou 

experiência mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em 

carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação 

em concurso público. 

Cargo 3.31 – Professora de Crochê 

Ensino Fundamental completo, curso de Crochê ou equivalente, ou experiência mínima 

comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de trabalho, 

cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 3.32 – Professora de Pintura 

Ensino Fundamental completo, curso de Pintura ou equivalente, ou experiência mínima 

comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de trabalho, 

cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 3.1 – Eletricista 

Ensino Fundamental completo, curso de Eletricista de Alta e Baixa Tensão ou equivalente, 

ou experiência mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em 

carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação 

em concurso público. 

Cargo 3.2 – Mecânico Diesel 

Ensino Fundamental completo, curso de Mecânica Diesel (Mecânica de Motores a Diesel) 

ou equivalente, ou experiência mínima comprovada mediante declaração de empregador 

ou registro em carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de 

seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 3.3 – Operador de Motoniveladora 

Primeira Fase do Ensino Fundamental, CNH conforme exige o art. 144 do CTB (Lei Federal 

nº 9.503, 23.09.97), curso de Operador de Motoniveladora ou experiência mínima 

comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de trabalho, 

cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 3.7 – Auxiliar de Contabilidade 

Ensino Médio Completo, curso de Técnico em Contabilidade ou equivalente ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 

trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 



 

Cargo 3.8 – Auxiliar de Fiscalização 

Ensino Médio Completo, curso de Auxiliar Fiscal ou equivalente ou experiência mínima 

comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de trabalho, 

cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 3.9 – Técnico em Informática 

Ensino Médio Completo, curso de Técnico em Informática ou equivalente ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 

trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 

Cargo 3.10 – Instrutor de Informática 

Ensino Médio Completo, curso de Técnico em Informática ou equivalente ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 

trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 

Cargo 3.11 – Torneiro Soldador 

Ensino Médio Completo, curso de Torneiro Mecânico ou equivalente ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 

trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 

Cargo 3.12 – Fiscal Municipal 

Ensino Médio Completo, curso de Fiscal Municipal ou equivalente ou experiência mínima 

comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de trabalho, 

cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 3.13 – Comprador Almoxarife (SUS) 

Ensino Médio Completo, curso de Almoxarife ou equivalente ou experiência mínima 

comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de trabalho, 

cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 3.14 – Agente Administrativo Escolar 

Ensino Médio Completo, curso de Assistente Administrativo ou equivalente ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 



trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 

Cargo 3.14-A – Escriturário - FESG  

Ensino Médio Completo, curso de Escriturário ou equivalente ou experiência mínima 

comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de trabalho, 

cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 3.15 – Auxiliar de Secretaria - FESG 

Ensino Médio Completo, curso de Assistente de Secretaria Escolar ou de Auxiliar de 

Secretaria Escolar ou equivalente ou experiência mínima comprovada mediante declaração 

de empregador ou registro em carteira de trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos 

no edital de seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 3.16 – Auxiliar de Laboratório de Informática – FESG 

Ensino Médio Completo, curso de Técnico em Informática ou equivalente ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 

trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 

Cargo 3.17 – Auxiliar de Laboratório de Anatomia - FESG 

Ensino Médio Completo, curso de Auxiliar de Laboratório ou equivalente ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 

trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 

Cargo 3.19 – Auxiliar de Biblioteca – FESG 

Ensino Médio Completo, curso de Auxiliar de Biblioteca ou equivalente ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 

trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 

Cargo 4.2 – Agente de CPD 

Ensino Médio Completo, curso de Técnico em Informática ou equivalente ou experiência 

mínima comprovada mediante declaração de empregador ou registro em carteira de 

trabalho, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de seleção, aprovação em concurso 

público. 



Cargo 5.3 – Agente de Combate a Endemias 

Ensino Médio Completo, curso introdutório de formação inicial e continuada para a função 

de Agente de Combate a Endemias, cumprir todos os requisitos exigidos no edital de 

seleção, aprovação em concurso público. 

Cargo 8.5 – Assistente Social 

Graduação em Serviço Social, registro no CRESS/GO, cumprir todos os requisitos exigidos 
no edital de seleção, aprovação em concurso público. 
 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos vinte e quatro dias do mês de 
maio do ano de dois mil e vinte e um (24/05/2021). 
 
 
 
 
 

JOSÉ ALVES VIEIRA 
Prefeito 
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Certifico que o (a)             Lei Complementar nº 078        foi publicado (a) 
em placar da Prefeitura M. de Goiatuba-Go no dia____/____/______e 
no   Diário   Municipal   de      Goiás   (www.diariomunicipal.com.br/agm) 

                            no dia ___/____/______ 
                       Servidor matrícula nº 2.664    Ass:__________________________ 
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