
JUSTIFICATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 1.825 /2004, de 30 de março de 2004. 
 

 

     

 

 Senhores Edis, 

 

   

 

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

déficit  de professores do ensino superior existente e à necessidade urgente de se 

por um fim nas contratações por tempo determinado, suprindo em definitivo as 

necessidades da FAFICH.- Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

 

O concurso público além de sanar a falta de professores, é a forma justa e 

legal de admissão no serviço público. Não vemos outra saída para oferecermos 

um ensino superior aos nossos alunos do ensino superior, qualidade esta tão 

veementemente cobrada pelos discentes que são, na realidade os principais 

prejudicados na troca constante de professores temporários que passam pela 

instituição sem, contudo, ter a responsabilidade e o apego à atividade pública. 

 

Por esta razão 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 DE GOIATUBA 

 

 

 

 

 



PROJETO DE LEI Nº 1.825/2004, de 30 de março de 2004. 
 

 

“Dispõe sobre a criação e o aumento de vagas do 

quadro efetivo de docentes do ensino superior 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. 1° - Por força da presente lei, ficam aumentadas o quantitativo de vagas do 

Quadro de Docentes Efetivos do Ensino Superior Público do Município de 

Goiatuba constante do quadro de cargos da Lei Municipal nº 1.935/01, conforme 

quadro abaixo: 

 

CARGO NIVEL  VAGAS 

EXISTENTES 

VAGAS 

AUMENTADAS 

TOTAL 

DES I I -- -- -- 

II -- -- -- 

DES II I 17 29 46 

II -- -- -- 

 

DES III 

I 06 13 19 

II -- -- -- 

III -- -- -- 

 

DES IV 

I 03 -- 05 

II -- -- -- 

III -- -- -- 

DES V I -- -- -- 

TOTAL  26 42 70 
 

 

 

§ 1º - As vagas aumentadas serão preenchidas através de Concurso Público para 

provimento em caráter efetivo 



 

 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo 

ao dia 02/02/2004, revogando-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos trinta dias do mês de março do ano dois mil e quatro (30/03/2004). 

 

 

 

     

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 
 


