
PROJETO DE LEI Nº 1.856 DE 26 DE OUTUBRO DE 2004. 
 

“Dispõe sobre a contratação de pessoal para 

atender a Fundação de Ensino Superior de 

Goiatuba e dá outras providências” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA faz saber que a CÂMARA 
MUNICIPAL decretou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 
 

Art. 1º - Por força da presente lei, o Chefe do Poder Executivo Municipal, 

autoriza, o Presidente da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba a 

contratar pessoal por prazo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público, sendo Professores em número 

de até 45 (quarenta e cinco) pessoas, para preenchimento dos cargos do 

Corpo Docente de Ensino da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

de Goiatuba - FAFICH na forma do artigo 37, inciso IX da Constituição 

Federal de 1988 e artigo 32 da Lei Municipal nº 1.935 de 10 julho de 2001. 

 

Art.2º - A contratação iniciar-se-á em fevereiro de 2005 com término em 31 

de dezembro de 2005. 

  

Art.3º - A jornada de Trabalho bem como os vencimentos contratados serão 

estabelecidos via decreto. 

 

Art.4º - O pessoal admitido será inscrito como contribuinte obrigatório do 

Regime Geral de Previdências Social. 

 

Art.5º - Para fazer face às despesas com contratações, será utilizada a 

dotação orçamentária: 20030507.31.90.11 

 

Art.6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano dois mil e quatro  

(26.10.2004). 

 

        

Godofredo Jerônimo da Silva 

   PREFEITO MUNICIPAL  



JUSTIFICATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 1.856 DE 26 DE OUTUBRO DE 2004. 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Justifica-se a aprovação do Projeto de Lei acima enumerado, 

face à necessidade de regularização e provimento para o preenchimento de 

45 vagas para docentes, para atender às necessidades da FESG/FAFICH – 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

A contratação desses professores por prazo determinado, se 

faz necessária tendo em vista que os aprovados no Concurso Público – Edital 

nº001/2001, e 001/2004, não foram suficientes para o preenchimento da 

grade modular dos cursos oferecidos pela IES. 

   Informamos que já se encontra em andamento o estudo 

para novo Concurso Público, uma vez que o quadro efetivo conta com 50 

docentes e a necessidade já para 2005 será de aproximadamente 100 

docentes entre graduação e pós-graduação. 

 

Esperando contar com a compreensão de V.Exas. 

Subscrevo-me atenciosamente. 

 

 

 

   Godofredo Jerônimo da Silva 

      PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


