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

 

JUSTIFICATIVA 
      

 

 

 Senhores Edis, 

 

   

 

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

de que hoje todos os professores que compõem o Quadro Efetivos de Docentes do 

Ensino Superior da FESG - Fundação de Ensino superior de Goiatuba foram 

admitidos através de Concurso Público sem serem lotados nas funções a que 

teriam direito em razão de titulação. 

 

Essa situação causa transtornos imensos, uma vez que o atual Quadro de 

Cargos e Salários não distribui os concursados no Quadro de Cargos e Salários, 

sendo portanto uma situação comprometedora para a Instituição já que ao adquirir 

uma titulação maior o professor requer a transposição para outro cargo já que a 

Lei atual não rege sobre o assunto. É preciso regulamentar a situação para sanar 

de uma vez por todas o problema. 

 

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 a distribuição de vagas nos cargos do Quadro de 

Docentes do Ensino Superior da FESG – 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 distribuídas as vagas do Quadro de 

Docentes Efetivos do Ensino Superior Público do Município de Goiatuba 

constante do quadro de cargos criadas pela Lei Municipal nº 1.935/01 e Lei 

Municipal 2.111/03, conforme quadro abaixo: 

 

CARGO NIVEL  VAGAS 

PREENCHIDAS 

CONCURSO/2001 

VAGAS A 

SEREM 

PREENCHIDAS  

CONCURSO/2004 

TOTAL 

DES I I -- -- -- 

II -- -- -- 

DES II I 17 32 49 

II -- -- -- 

 

DES III 

I 06 14 20 

II -- -- -- 

III -- -- -- 

 

DES IV 

I 03 03 06 

II -- -- -- 

III -- -- -- 

DES V I -- -- -- 

TOTAL  26 49 75 

 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em co 

ntrário. 

 

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 


