
PROJETO DE LEI Nº 1.812, de 13 de fevereiro de 2004. 

 
“Dispõe sobre a contratação  de pessoal para atender a Fundação de 

Ensino Superior de Goiatuba e dá outras providências.” 

  

 

A CÂMARA MUNICIPAL  DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e 

eu, Prefeito Municipal, Sanciono a seguinte lei. 

 

Art. 1º -Por força da presente lei, fica o presidente da Fundação de Ensino de 

Superior de Goiatuba autorizado a criar cargos e contratar pessoal de apoio, por 

prazo determinado, da seguinte forma: 

 

CARGOS VAGAS REMUNERAÇÃO 

MMENSAL (R$) 

CARGA  

HORÁRIA 

Auxiliar de Serviços Gerais 15 240,00 44 

Guarda Noturno 02 240,00 44 

Operador Braçal 05 240,00 44 

Motorista 01 336,00 44 

Auxiliar Administrativo 20 257,00 44 

Escriturário 10 336,00 44 

Encarregado de Manutenção 01 350,00 44 

 

Art.2º - A contratação emergencial de pessoal de apoio, será para atender a 

Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, pelo período de 02 de fevereiro a 31 

de dezembro de 2004, ou até que seja realizado o concurso público para 

provimento em definitivo do quadro de pessoal.  

 

Art.3º - O pessoal admitido, será inscrito como contribuinte obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social. 

 

Art. 4° - Esta Lei Entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 02 de fevereiro de 2004. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos treze dias 

do mês de Fevereiro de dois mil e quatro (13/02/2004). 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 



PROJETO DE LEI Nº 1.812/2004, de 13 de fevereiro de 2004 
 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

 

  Justifica-se a aprovação do presente Projeto de Lei, face ao déficit 

de pessoal da área administrativa da FESG – Fundação de Ensino Superior de 

Goiatuba e da FAFICH – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de 

Goiatuba, e como não existem excedentes concursados a serem chamados, já 

que todos os que aguardavam na fila de espera do ultimo concurso já foram 

efetivados em seus cargos, porém o número de efetivos é insuficiente para o 

bom andamento e a demanda hoje existente nesta Instituição de Ensino 

superior. 

  

  É pensamento da FESG trabalhar só com pessoal aprovado em 

concurso público, mas para que isso aconteça é necessário a realização de um 

novo pleito, e até que isso ocorra faz-se necessário a contratação de pessoal por 

tempo determinado. 

 

  A excepcionalidade e o interesse das admissões estão  

fundamentadas no fato de que para o bom andamento das atividades da 

FESG/FAFICH, que mesmo admitindo o pessoal aprovado no ultimo concurso 

publico o quadro de pessoal da área administrativa carece de pessoal discente.

   

  Por isso, Senhor Presidente e Excelentíssimos Edis, é que se 

espera pela aprovação deste Projeto de Lei. 

 

  Esperando contar com a compreensão desta Casa de Leis, 

subscrevo-me. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 


