
LEI COMPLEMENTAR Nº 079, DE 24 DE MAIO DE 2021 

“Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei Complementar 067, e dá 

outras providências” 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei: 

 

Art. 1º - O art. 2º, §3º, da Lei Complementar 067, de 09 de março de 2020, passa a vigorar 

acrescido dos incisos II e III, com a seguinte redação: 

 

II – Cargo de Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - 

formação profissional como tradutor e intérprete de Libras, em nível médio, 

mediante curso específico na área realizado por meio de cursos de educação 

profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou ou cursos de extensão 

universitária ou cursos de formação continuada promovidos por instituições de 

ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação. Admite-

se a formação realizada por organizações da sociedade civil representativas da 

comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por instituições de 

ensino superior ou instituições credenciadas por Secretarias de Educação. 

 

III – Cargo de Revisor de Braille - formação profissional como Revisor de Braille, 

em nível médio, mediante curso específico na área realizado por meio de cursos 

de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou ou cursos 

de extensão universitária ou cursos de formação continuada promovidos por 

instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de 

Educação. Admite-se a formação por organizações da sociedade civil 

representativas da comunidade cega, desde que o certificado seja convalidado por 

instituições de ensino superior ou instituições credenciadas por Secretarias de 

Educação. 

 

Art. 2º - O art. 106, da Lei Complementar 067, de 09 de março de 2020, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

“Art. 106 - A administração do ensino municipal dispõe de 361(trezentos e 

sessenta e um) cargos, entre providos e vagos assim especificados:” (NR) 

 

CARGO 
Nº DE 

VAGAS 
PRÉ-REQUISITOS 

RESPONSABILIDADES E 

ATRIBUIÇÕES 

NATUREZA E 

COMPLEXIDADE 
PECULIARIDADES 

1.1- PROFESSOR 

PEDAGOGO 
180 

Formação em 
Licenciatura Plena em 

Pedagogia ou Normal 

Superior para atuar na 
Educação Básica, 

demais requisitos 

conforme exigir o 
Edital, aprovação em 

concurso público. 

Exercer a Docência nas escolas 
de toda a rede municipal; 

Participar de todo o processo 

Ensino-Aprendizagem, em ação 
integrada Escola-Comunidade; 

Articular o Processo 

Pedagógico no interior da 
Unidade Escolar tendo como 

princípio do seu trabalho a 

gestão democrática, o trabalho 
coletivo, Ética Profissional e 

comprometimento Político 

Pedagógico; Elaborar Planos 

Funções 

técnicas 
complexas 

Perfeita saúde física 
e mental, acuidade, 

assiduidade, aptidão 

e dedicação, 
capacidade de 

atualização e 

estudo, 
urbanidade. 

Admite-se portador 

de deficiência 
parcial, não 

impeditiva do 

exercício da 

1.2 - PROFESSOR 
DE MATEMÁTICA 

10 

Formação em 

Licenciatura Plena em 
Matemática para atuar 

na Educação Básica, 



demais requisitos 
conforme exigir o 

Edital, aprovação em 
concurso público. 

Curriculares de Ensino e 
de Aula; Elaborar, acompanhar 

e avaliar planos, programas e 
projetos de que necessite a 

Unidade Escolar ou Sistema 

Municipal de Ensino; Inteirar-
se 

da Proposta Político-

Pedagógica do Sistema 
Municipal de Ensino e 

integrar-se com suas Políticas 

Educacionais; Zelar pelo 
cumprimento dos preceitos 

Constitucionais e da Legislação 

Educacional vigente como 
fundamentos da Prática 

Educativa. 

profissão. 

1.3 - PROFESSOR 

DE PORTUGUÊS 
10 

Formação em 

Licenciatura Plena em 

Letras para atuar na 
Educação Básica, 

demais requisitos 

conforme exigir o 
Edital, aprovação em 

concurso público. 

1.4 - PROFESSOR 

DE FÍSICA 
10 

Formação em 

Licenciatura Plena em 
Física para atuar na 

Educação Básica, 

demais requisitos 

conforme exigir o 

Edital, aprovação em 

concurso público. 

1.5 - PROFESSOR 

DE HISTÓRIA 
10 

Licenciatura Plena em 

História para atuar na 

Educação Básica, 
demais requisitos 

conforme exigir o 

Edital, aprovação em 
concurso público. 

1.6 - PROFESSOR 

DE GEOGRAFIA 
10 

Licenciatura Plena em 

Geografia para atuar 

na Educação Básica, 
demais requisitos 

conforme exigir o 

Edital, aprovação em 
concurso público. 

1.7 - PROFESSOR 
DE INGLÊS 

10 

Licenciatura Plena em 

Letras 

Português/Inglês para 
atuar na Educação 

Básica, 
demais requisitos 

conforme exigir o 

Edital, aprovação em 
concurso público. 

1.8 - PROFESSOR 

DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

10 

Licenciatura Plena em 

Educação Física para 

atuar na Educação 
Básica, 

demais requisitos 

conforme exigir o 
Edital, aprovação em 

concurso público. 

1.9 - PROFESSOR 

DE QUÍMICA 
10 

Licenciatura Plena em 

Professor Química 
para atuar na 

Educação Básica, 

demais requisitos 
conforme exigir o 

Edital, aprovação em 

concurso público. 

1.10 - PROFESSOR 

DE BIOLOGIA 
10 

Licenciatura Plena em 

Biologia ou Ciências 

Biológicas para atuar 
na Educação Básica, 

demais requisitos 

conforme exigir o 
Edital, aprovação em 

concurso público. 

1.11 - PROFESSOR 

DE ARTE E 

EDUCAÇÃO 

10 

Licenciatura Plena em 

Arte e Educação para 
atuar na Educação 

Básica, 



demais requisitos 
conforme exigir o 

Edital, aprovação em 
concurso público. 

1.12 - TRADUTOR 

E INTÉRPRETE 
DE LÍNGUA 

BRASILEIRA DE 

SINAIS (LIBRAS) 

10 

A formação 

profissional do 

tradutor e intérprete de 
Libras - Língua 

Portuguesa, em nível 

médio, deve ser 
realizada por meio de:  

I - cursos de educação 

profissional 
reconhecidos pelo 

Sistema que os 

credenciou;  
II - cursos de extensão 

universitária; e  

III - cursos de 
formação continuada 

promovidos por 

instituições de ensino 
superior e instituições 

credenciadas por 

Secretarias de 
Educação.  

Observação: A 

formação de tradutor e 
intérprete de Libras 

pode ser realizada por 

organizações da 
sociedade civil 

representativas da 

comunidade surda, 
desde que o certificado 

seja convalidado por 

uma das instituições 
referidas no inciso III. 

Responsável por ajudar na 

comunicação entre pessoas 
ouvintes e com deficiência 

auditiva, ou entre surdos, por 

meio da Língua Brasileira de 
Sinais e a língua oral corrente, 

o português. O intérprete de 

Libras tem a função de ser o 
canal comunicativo entre o 

aluno surdo, o professor, 

colegas e equipe escolar. Seu 
papel em sala de aula é servir 

como tradutor entre pessoas 

que compartilham línguas e 
culturas diferentes. Essa 

atividade exige estratégias 

mentais na arte de transferir o 
conteúdo das explicações, 

questionamentos e dúvidas, 

viabilizando a participação do 
aluno em todos os contextos da 

aula e fora dela, nos espaços 

escolares. 

Funções 
técnicas 

complexas 

Perfeita saúde física 

e mental, acuidade, 
assiduidade, aptidão 

e dedicação, 

capacidade de 
atualização e 

estudo, 

urbanidade. 
Admite-se portador 

de deficiência 

parcial, não 
impeditiva do 

exercício da 

profissão. 

1.13 - REVISOR 

DE BRAILLE 
10 

A formação 

profissional de revisor 
de Braille, em nível 

médio, deve ser 

realizada por meio de:  
I - cursos de educação 

profissional 

reconhecidos pelo 
Sistema que os 

credenciou;  

II - cursos de extensão 
universitária; e  

III - cursos de 

formação continuada 
promovidos por 

instituições de ensino 

superior e instituições 

credenciadas por 

Secretarias de 

Educação.  
Observação: A 

formação de revisor de 

Braille pode ser 
realizada por 

organizações da 

sociedade civil 
representativas da 

comunidade cega, 

desde que o certificado 
seja convalidado por 

uma das instituições 

referidas no inciso III. 

Responsável por ajudar na 

comunicação entre pessoas não 

cegas e cegas, ou entre cegos, 
por meio do Sistema Braille e a 

língua oral corrente, o 

português, ou em outra língua 
que se fizer necessário. O 

revisor de Braille tem a função 

de ser o canal comunicativo 
entre o aluno cego, o professor, 

colegas e equipe escolar. Seu 

papel em sala de aula é servir 
como tradutor entre pessoas 

que compartilham línguas e 

culturas diferentes. Essa 

atividade exige estratégias 

mentais na arte de transferir o 

conteúdo das explicações, 
questionamentos e dúvidas, 

viabilizando a participação do 

aluno em todos os contextos da 
aula e fora dela, nos espaços 

escolares. Inclui ainda a 

produção de material em 
Braille nas diversas áreas do 

conhecimento, de acordo com 

as demandas do aluno ou da 
escola. 

Funções 
técnicas 

complexas 

Perfeita saúde física 

e mental, acuidade, 
assiduidade, aptidão 

e dedicação, 

capacidade de 
atualização e 

estudo, 

urbanidade. 

Admite-se portador 

de deficiência 

parcial, não 
impeditiva do 

exercício da 

profissão. 

1.14 - PROFESSOR 15 Formação em Exercer a Docência nas escolas Funções Perfeita saúde física 

https://www.portaleducacao.com.br/cursos/psicologia-2/curso-livre/pedagogia/interprete-de-libras/1712
https://www.portaleducacao.com.br/cursos/psicologia-2/curso-livre/pedagogia/interprete-de-libras/1712
https://www.portaleducacao.com.br/cursos/psicologia-2/curso-livre/pedagogia/interprete-de-libras/1712


PEDAGOGO DE 

MARCIANÓPOLIS 

Pedagogia ou Normal 

Superior, para atuar na 

Educação Básica, 
demais requisitos 

conforme exigir o 

Edital, aprovação em 
concurso público. 

do distrito de Marcianópolis; 

Participar de todo o processo 

Ensino-Aprendizagem, em ação 
integrada Escola-Comunidade; 

Articular o Processo 

Pedagógico no interior da 
Unidade Escolar tendo como 

princípio do seu trabalho a 

gestão democrática, o trabalho 
coletivo, Ética Profissional e 

comprometimento Político 

Pedagógico; Elaborar Planos 
Curriculares de Ensino e 

de Aula; Elaborar, acompanhar 
e avaliar planos, programas e 

projetos de que necessite a 

Unidade Escolar ou Sistema 
Municipal de Ensino; Inteirar-

se 

da Proposta Político-
Pedagógica do Sistema 

Municipal de Ensino e 

integrar-se com suas Políticas 
Educacionais; Zelar pelo 

cumprimento dos preceitos 

Constitucionais e da Legislação 
Educacional vigente como 

fundamentos da Prática 

Educativa. 

técnicas 

complexas 

e mental, acuidade, 

assiduidade, aptidão 

e dedicação, 
capacidade de 

atualização e 

estudo, 
urbanidade. 

Admite-se portador 

de deficiência 
parcial, não 

impeditiva do 

exercício da 
profissão. 

1.15 - PROFESSOR 

DE MATEMÁTICA 

DE 
MARCIANÓPOLIS 

06 

Formação em 

Licenciatura Plena em 
Matemática para atuar 

na Educação Básica, 

demais requisitos 
conforme exigir o 

Edital, aprovação em 

concurso público. 

1.16 - PROFESSOR 

DE PORTUGUÊS 
DE 

MARCIANÓPOLIS 

06 

Formação em 

Licenciatura Plena em 

Letras para atuar na 

Educação Básica, 
demais requisitos 

conforme exigir o 

Edital, aprovação em 
concurso público. 

1.17 - PROFESSOR 
DE FÍSICA DE 

MARCIANÓPOLIS 

03 

Formação em 

Licenciatura Plena em 

Física para atuar na 
Educação Básica, 

demais requisitos 
conforme exigir o 

Edital, aprovação em 

concurso público. 

1.18 - PROFESSOR 

DE HISTÓRIA DE 

MARCIANÓPOLIS 

03 

Licenciatura Plena em 
História para atuar na 

Educação Básica, 

demais requisitos 

conforme exigir o 

Edital, aprovação em 

concurso público. 

1.19 - PROFESSOR 
DE GEOGRAFIA 

DE 

MARCIANÓPOLIS 

03 

Licenciatura Plena em 
Geografia para atuar 

na Educação Básica, 

demais requisitos 
conforme exigir o 

Edital, aprovação em 

concurso público. 

1.20 - PROFESSOR 

DE INGLÊS DE 

MARCIANÓPOLIS 

03 

Licenciatura Plena em 

Letras 

Português/Inglês para 
atuar na Educação 

Básica, demais 

requisitos conforme 
exigir o Edital, 

aprovação em 

concurso público. 

1.21 - PROFESSOR 

DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DE 

MARCIANÓPOLIS 

03 

Licenciatura Plena em 
Educação Física para 

atuar na Educação 

Básica, demais 
requisitos conforme 

exigir o Edital, 

aprovação em 
concurso público. 

1.22 - PROFESSOR 
DE QUÍMICA DE 

MARCIANÓPOLIS 

03 

Licenciatura Plena em 

Professor Química 

para atuar na 
Educação Básica, 

demais requisitos 
conforme exigir o 

Edital, aprovação em 

concurso público. 

1.23 - PROFESSOR 03 Licenciatura Plena em 



DE BIOLOGIA DE 
MARCIANÓPOLIS 

Biologia ou Ciências 
Biológicas para atuar 

na Educação Básica, 
demais requisitos 

conforme exigir o 

Edital, aprovação em 
concurso público. 

1.24 - PROFESSOR 

DE ARTE E 

EDUCAÇÃO DE 

MARCIANÓPOLIS 

03 

Licenciatura Plena em 

Arte e Educação para 

atuar na Educação 
Básica, demais 

requisitos conforme 

exigir o Edital, 
aprovação em 

concurso público. 

1.25 - TRADUTOR 

E INTÉRPRETE 

DE LÍNGUA 
BRASILEIRA DE 

SINAIS (LIBRAS) 

DE 
MARCIANÓPOLIS 

05 

A formação 

profissional do 

tradutor e intérprete de 

Libras, em nível 

médio, deve ser 
realizada por meio de:  

I - cursos de educação 

profissional 
reconhecidos pelo 

Sistema que os 

credenciou;  
II - cursos de extensão 

universitária; e  
III - cursos de 

formação continuada 

promovidos por 
instituições de ensino 

superior e instituições 

credenciadas por 
Secretarias de 

Educação.  

Observação: Será 
admitida a formação 

de tradutor e intérprete 

de Libras realizada por 
organizações da 

sociedade civil 

representativas da 
comunidade surda, 

desde que o certificado 

seja convalidado por 
uma das instituições 

referidas no inciso III. 

Responsável por ajudar na 

comunicação entre pessoas 

ouvintes e com deficiência 
auditiva, ou entre surdos, por 

meio da Língua Brasileira de 

Sinais e a língua oral corrente, 
o português. O intérprete de 

Libras tem a função de ser o 
canal comunicativo entre o 

aluno surdo, o professor, 

colegas e equipe escolar. Seu 
papel em sala de aula é servir 

como tradutor entre pessoas 

que compartilham línguas e 
culturas diferentes. Essa 

atividade exige estratégias 

mentais na arte de transferir o 
conteúdo das explicações, 

questionamentos e dúvidas, 

viabilizando a participação do 
aluno em todos os contextos da 

aula e fora dela, nos espaços 

escolares. 

Funções 
técnicas 

complexas 

Perfeita saúde física 

e mental, acuidade, 
assiduidade, aptidão 

e dedicação, 

capacidade de 
atualização e 

estudo, 

urbanidade. 
Admite-se portador 

de deficiência 

parcial, não 

impeditiva do 

exercício da 

profissão. 

1.26 - REVISOR 

DE BRAILLE DE 
MARCIANÓPOLIS 

05 

A formação 

profissional de revisor 
de Braille, em nível 

médio, deve ser 

realizada por meio de:  
I - cursos de educação 

profissional 

reconhecidos pelo 
Sistema que os 

credenciou;  

II - cursos de extensão 
universitária; e  

III - cursos de 

formação continuada 
promovidos por 

instituições de ensino 

superior e instituições 
credenciadas por 

Secretarias de 
Educação.  

Observação: Será 

admitida a formação 
de revisor de Braille 

realizada por 

Responsável por ajudar na 

comunicação entre pessoas não 
cegas e cegas, ou entre cegos, 

por meio do Sistema Braille e a 

língua oral corrente, o 
português, ou em outra língua 

que se fizer necessário. O 

revisor de Braille tem a função 
de ser o canal comunicativo 

entre o aluno cego, o professor, 

colegas e equipe escolar. Seu 
papel em sala de aula é servir 

como tradutor entre pessoas 

que compartilham línguas e 
culturas diferentes. Essa 

atividade exige estratégias 

mentais na arte de transferir o 
conteúdo das explicações, 

questionamentos e dúvidas, 
viabilizando a participação do 

aluno em todos os contextos da 

aula e fora dela, nos espaços 
escolares. Inclui ainda a 

produção de material em 

Funções 

técnicas 
complexas 

Perfeita saúde física 

e mental, acuidade, 

assiduidade, aptidão 
e dedicação, 

capacidade de 

atualização e 
estudo, 

urbanidade. 

Admite-se portador 
de deficiência 

parcial, não 

impeditiva do 
exercício da 

profissão. 

https://www.portaleducacao.com.br/cursos/psicologia-2/curso-livre/pedagogia/interprete-de-libras/1712
https://www.portaleducacao.com.br/cursos/psicologia-2/curso-livre/pedagogia/interprete-de-libras/1712
https://www.portaleducacao.com.br/cursos/psicologia-2/curso-livre/pedagogia/interprete-de-libras/1712


organizações da 
sociedade civil 

representativas da 
comunidade cega, 

desde que o certificado 

seja convalidado por 
uma das instituições 

referidas no inciso III. 

Braille nas diversas áreas do 
conhecimento, de acordo com 

as demandas do aluno ou da 
escola. 

 

Art. 3º- O art. 107, da Lei Complementar 067, de 09 de março de 2020, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 107 - Os valores dos vencimentos básicos dos professores do Quadro 

Permanente passam a ser determinados pelo Anexo I,  assim como do tradutor e 

intérprete de LIBRAS e do revisor de Braille que passam a ser determinados pelo 

Anexo II, ambos desta Lei.” (NR) 

 

Art. 4º - O parágrafo único, do art. 115, da Lei Complementar 067, de 09 de março de 2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Parágrafo único. A tabela de referência salarial dos servidores públicos do Magistério da 

Educação Básica é a que vigorou a partir de janeiro de 2007, conforme Anexo I, já 

devidamente atualizada com o índice de reajuste concedido referente ao ano de 2020.” 

(NR) 

Art. 5º - 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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ANEXO II 

 

 

TABELA DE REFERÊNCIA SALARIAL 

 

 

- TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS E REVISOR DE BRAILLE – 

 

 

CLASSE CH 

 4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 

0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24 24-27 

REF. 

BASE 
I II III IV V VI VII VIII 

A 

20 1.444,09 1.501,86 1.559,62 1.617,38 1.675,15 1.732,91 1.790,67 1.848,44 1.906,20 

25 1.805,10 1.877,31 1.949,51 2.021,71 2.093,92 2.166,12 2.238,33 2.310,53 2.382,73 

30 2.166,12 2.252,77 2.339,41 2.426,06 2.512,70 2.599,35 2.685,99 2.772,64 2.859,28 

 

 

 

 


