
JUSTIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI Nº1.895/2005. 

 

 

 

Justificativa Projeto de Lei nº1895/2005, que dispõe de sobre a contratação 

temporária de servidores para a FESG/FAFICH. 

 

      

 

 

    Senhores Vereadores, 

 

 

   

 

    Justifica-se a aprovação do Projeto de Lei acima 

enumerado, face a necessidade de regularização e provimento para o preenchimento 

de 24 (vinte e quatro) vagas para docentes, para atender as necessidades da 

FESG/FAFICH.- Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.   

A contratação destes professores por prazo determinado, se faz 

necessárias tendo em vista a necessidade urgente de professores para ministrarem 

aulas no segundo semestre de 2005, sendo que os concursos realizados no ano 

passado não foram suficientes para o preenchimento da grade modular dos  cursos 

oferecidos pela IES.  

                               Informamos que já se encontra em fase de planejamento a 

elaboração de um  novo Concurso público.  

 

   Esperando contar com a compreensão de V. Sas., subscrevo-me 

atenciosamente, 

 

 

 

 

Marcelo Vescesi Coelho 

Prefeito Municipal de Goiatuba 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO DE LEI Nº 1.895. DE 2005. 
 

“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. 1° - O Chefe do Executivo autoriza o Presidente da Fundação de Ensino 
Superior de Goiatuba a contratar pessoal por prazo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo 
Professores em número de até 24 (vinte e quatro) pessoas, para 
preenchimento dos cargos do Corpo Docente de Ensino Superior da 
Faculdade  de Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba – FAFICH na 
forma do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988 e artigos  19 e 
33 da Lei Municipal nº 1.935 de 10 Julho de 2001. 
 
§ 1º - A contratação poderá iniciar em agosto de 2005 e terminará em 31 de 
Dezembro de 2005, mediante processo seletivo simplificado, conforme 
manda o Art. 276, da Lei Municipal 947/90.  
 
§ 2º - A jornada de trabalho, será definida pela diretória com parecer prévio 
do departamento de lotação do Corpo Docente, ouvida a direção da FESG, 
conforme estabelece a Lei Municipal nº 1.935/01, de 10 de julho de 2001. 
 

Art. 2°- O salário será estabelecido pela direção da FESG, considerando o 

valor do vencimento fixado para o nível da carreira do magistério superior 

correspondente à sua titulação.  
 
Art. 3º -O pessoal que for admitido, será inscrito como contribuinte 
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social. 
 
Art. 4º -Para fazer face às despesas com contratações, será utilizada a 
dotação orçamentária: 0301.12-364-0430-2551-3.1.90.11.  
 
Art. 5°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos ao dia 1º de agosto de 2005, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 
aos 28 dias do mês de junho do ano dois mil e cinco (28/06/2005). 
 
 
                                           Marcelo Vercesi Coelho 

   PREFEITO MUNICIPAL     


