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Ofício nº 114/2023 Jussara/GO, 28 de fevereiro de 2023. 

 
 
 

 
Exmo. Senhor 

Adenilson José e Silva 

Presidente da Câmara de Vereadores de Jussara-GO 

 
 
 

 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara 

 
 

A par de cumprimenta-lo, a Prefeita do Município de 

Jussara, Sra. Maria Idali da Silva Bontempo, encaminha a V. Exa., Projeto de Lei 

que “Autoriza a realização de Processo Seletivo simplificado, para contratação 

temporária de profissionais e da outras providências”, para apreciação e votação 

nos termos do art. 144, I do Regimento Interno desta Casa de Leis, requerer a 

apreciação do mencionado projeto por meio de sessão extraordinária, 

convocando os vereadores por escrito, nos termos do art. 145 do já mencionado 

Regimento, sugerindo-se a data de 02/03/2023. 

Em que pede e espera Deferimento 

Atenciosamente, 
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PROJETO DE LEI n.º 130 /2023 - GP    Jussara – GO, 28 de fevereiro de 2023 

 
 

“Autoriza a realização de Processo Seletivo 

simplificado, para contratação temporária de 

profissionais e da outras providências.” 

 
 
 

 
A Prefeita Municipal de Jussara, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições 

legais contidas na Constituição Federal e Lei Orgânica, apresenta à judiciosa 

apreciação da Colenda Câmara de Vereadores o seguinte Projeto de Lei: 

 
 

Art. 1º. Em razão de atender excepcional interesse público na 

realização dos serviços essenciais, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

contratar, através de processo seletivo simplificado de análise de currículos, de 

Prova de Títulos referentes à Escolaridade, Tempo de Serviço, Cursos e 

Especializações, conforme quadro em anexo. 

§1º. Os aprovados em Cadastro de Reserva (CR) somente serão 

convocados desde que comprovado que a contratação dos mesmos não gerará 

aumento de despesas com pessoal, ou não haverem aprovados ou ocorrendo a 

vacância da vaga e não existindo candidatos aprovados em sede de Cadastro 

Reserva, será realizado o novo Processo Seletivo, tendo como parâmetro a 

autorização constante nesta lei, exclusivamente, para Cadastro Reserva, 

contendo até 2 vezes o número de vagas disponíveis no quadro supra. 

§2º. Considerando a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, as contratações realizar-se-ão através de processo seletivo 

simplificado, na forma do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, por meio 

de análise de currículos, de Prova de Títulos referentes à Escolaridade, Tempo de 

Serviço, Cursos e Especializações, avaliados por comissão integrada por três 

servidores efetivos. 
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§3º. Os profissionais contratados por meio desse processo 

seletivo terão seus contratos firmados com duração inicial de 06 (seis) meses, e 

Independentemente de nova autorização legislativa, poderão ser prorrogados no 

período em que perdurar a calamidade pública, desde que observada a duração 

máxima de 02 (dois) anos. 

§4º - Fica autorizado o reajuste de salário para os cargos 

tabelados no importe inferior ao salário mínimo nacional vigente. 

Art. 2º. Os aprovados deverão apresentar atestado de saúde, 

expedido por médico registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado de 

Goiás, considerando-o apto para o exercício da função, objeto da contratação. 

Art. 3º - Os contratos decorrentes da presente Lei serão regidos 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT e aos contratados serão 

garantidos os direitos e vantagens previstos na Constituição Federal – CF/88, e 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e Legislação Federal, naquilo que 

couber. 

Art. 4º. O pessoal contratado nos termos desta Lei fica vinculado 

obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social cujas contribuições 

devem ser recolhidas durante a vigência da contratação. 

Art. 5º. Os profissionais contratados nos termos desta Lei estarão 

submetidos aos mesmos deveres e mesmas proibições atribuídas aos Servidores 

Públicos efetivos e comissionados. 

Art. 6º. Os direitos e vantagens concedidos aos Servidores 

Públicos de provimento efetivo ou em comissão garantidos com exclusividade 

apenas na Legislação Municipal não se aplica aos contratados por meio desta Lei 

em razão da precariedade do cargo. 

Parágrafo Único – Fica Garantido o pagamento de até 05 (cinco) 

plantões mensais para o caso de trabalho extraordinário efetuado pelo contratado, 

na fração de R$ 70,00 (setenta reais). 

Art. 7º. O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no 

respectivo edital. 
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Parágrafo Único - A inobservância do disposto neste artigo 

importará em nulidade do contrato sem prejuízo da responsabilidade 

administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. 

Art. 8º. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado 

nos termos desta Lei serão apuradas mediante averiguação sumária mediante 

sindicância pelo órgão a que estiver vinculado o contratado, com prazo de 

conclusão máximo de 30 (trinta) dias, assegurado o contraditório e ampla defesa. 

Art. 9º. O contratado na forma da presente Lei responde civil, 

penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. 

Art. 10. Os contratados na forma desta Lei sujeitam-se às 

penalidades estabelecidas na CLT. 

Art. 11. Ao Município fica resguardado o direito de rescindir os 

contratos autorizados por esta Lei, a qualquer tempo e sem indenização, desde 

que comprovado o fim da urgência e da necessidade de contratação, ocasionado 

pela posse de novos aprovados em concurso público vindouro. 

§1º. A extinção do contrato, ocorrendo por qualquer das partes, 

deverá ser comunicada com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

§2º. A rescisão do presente contrato também poderá ocorrer nos 

seguintes casos: 

I - a ausência do contratado ao serviço por mais de 05 (cinco) dias 

úteis consecutivos, sem motivo justificado; 

I – pelo término contratual; 

II – por iniciativa do contratado. 

§3º. Constitui ainda motivo para rescisão do contrato, a nomeação 

ou designação do contratado, ainda que a título precário ou em substituição, para 

o exercício de cargo em comissão ou função de confiança em qualquer das 

esferas de governo, ou por ser aprovado em concurso público; 

§4º. Em caso de afastamentos legais, os contratados deverão 

apresentar justificativa ao órgão com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas nos casos de previsibilidade e no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 
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horas após a ocorrência, nas situações imprevisíveis, apresentado o documento 

de justificativa na data do retorno ao trabalho, sob pena de rescisão contratual. 

§5º. No momento da rescisão, ser-lhe-á assegurado ao 

contratado o pagamento das verbas rescisórias, 13º salário proporcional, férias 

proporcionais acrescidas do terço constitucional. 

Art. 12. Os salários dos contratados nos termos dessa Lei 

respeitarão a faixa inicial e nos termos do edital. 

Art. 13. Efetivada a contratação autorizada por esta lei, a 

Administração encaminhará a respectiva documentação ao Tribunal de Contas do 

Estado, para fins de registro nos termos do art. 110-A da Constituição Estadual 

de Goiás. 

Art. 14. A contratação nos termos desta Lei não confere direitos 

nem expectativa de direito à efetivação no serviço público municipal. 

Art. 15. As despesas decorrentes com a execução da presente lei 

correrão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento da Educação, 

para as vagas destinadas à secretaria de Educação e as demais pelo Orçamento 

Geral do poder Executivo, podendo ser suplementadas se necessário por dotação 

e orçamento próprio. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 

revogando-se as eventuais disposições em sentido contrário. 

 
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três. 
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ANEXO I 
 

 

CARGO 
 

VAGAS 
CARGA 

HORARIA 
ESCOLARIDADE CR 

 

REMUNERAÇÃO 

 

Serviços Gerais 
 

21 
44h FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
42 

 

R$ 1.450,00 

 

Auxiliar serviços Gerais - 
Manutenção de Vias Públicas 

 
10 

 

 
44h 

FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

 

 
20 

 
R$ 1.450,00 

Serviços Gerais – Auxiliar de 
Limpeza Urbana 

 
24 

 

 
44h 

FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

 

 
48 

 
R$ 1.450,00 

 

Cozinheira/copeira 
 

10 
40h FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
20 

 

R$ 1.450,00 

Serviços Gerais – Manutenção e 
Conservação de Pontes e 

Bueiros 

 

02 

 

 
44h 

FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

 

 
04 

 

R$ 1.650,00 

 

Operador de Maquinas - Trator 
 

01 
44h FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
02 

 

R$ 2.250,00 

Operador de Maquinas - 
Retroescavadeira 

 

02 
44h FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
04 

 

R$ 2.850,00 

Operador de Maquinas – Pá 
Carregadeira 

 

01 
44h FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
02 

 

R$ 2.850,00 

Operador de Maquinas - 
Motoniveladora 

 

01 
44h FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
02 

 

R$ 3.200,00 

 

Monitor Transporte Escolar 
 

07 
40h FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
14 

 

R$ 1800,00 

Motorista – Caminhão 
categoria D 

 

02 
44h FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 
04 

 

R$ 2.250,00 
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CARGO VAGAS 
CARGA 

HORARIA 
ESCOLARIDADE CR 

REMUNERAÇÃO 

Motorista – Transporte Escolar – 
Categoria D – Curso de 

Transporte escolar 

 

07 
 

44h 
Fundamental 
Incompleto 

 

14 
 

R$ 2.250,00 

Motorista – Veículo de Passeio 
Categoria B 

03 
44h Fundamental 

Incompleto 
06 

R$ 2.250,00 

Motorista – SAMU – Categoria C 
– Curso de Primeiros Socorros 

Mínimo de 200h 

 

02 
44h Fundamental 

Incompleto 
04  

R$ 2.550,00 

Recepcionista 08 
40h Ensino Médio 

Completo 
16 

R$ 1.450,00 

Digitador 01 
40h Ensino Médio 

Completo 
02 

R$ 1.500,00 

Controlador de Pragas 03 
44h Fundamental 

Incompleto 
06 

R$ 1.500,00 

Coveiro 02 
44h Fundamental 

Incompleto 
04 

R$ 2.000,00 

Borracheiro 01 
44h Fundamental 

Incompleto 
02 

R$ 1.800,00 

Lavador – Caminhão e Maquinas 
Pesadas e Carros 

01 
44h Fundamental 

Incompleto 
02 

R$ 1.500,00 

Técnico em Segurança do 
Trabalho –Curso Técnico 

Compatível 

 

01 
40h Fundamental 

Incompleto 
02  

R$ 2.250,00 

Professor PI 30 
30h Superior 

Completo 
30 

R$ 3.315,40 

Educador Físico 02 
30h Superior 

Completo 
02 

R$ 3.315,40 

Monitor de CMEI 10 40h Ensino Médio 10 R$ 1.880,00 

Agente Fiscal 04 40h Ensino Médio 08 R$ 1.400,00 

Agente de Endemias 04 40h Ensino Médio 08 R$ 2.604,00 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

Senhores membros do legislativo municipal: 

Encaminhamos à superior apreciação dos Eméritos Vereadores, 

incluso Projeto de Lei, onde procura este Executivo a necessária autorização 

legislativa para a realização de Processo Seletivo para a contratação 

emergencial, inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal. 

A presente propositura tem por finalidade a manutenção de 

quadro pessoal de funcionários e, via de consequência, a manutenção dos 

serviços essenciais do município nas mais diversas áreas de atuação. 

E fundamental que seja a presente propositura atendida e 

votada de forma favorável, uma vez que a contratação de tais profissionais e 

imprescindível para a continuidade e correto atendimento ao interesse público. 

Salienta-se que hoje encontra-se em déficit de mão de obra em 

relação à alta demanda e, até a realização do concurso público que está previsto 

para o segundo semestre de 2023, serão necessárias as presentes 

contratações. 

Desta forma, apresentado o projeto de lei, lida e debatida a 

matérias pelos nobres edis, esperamos a aprovação do mesmo. 

Jussara-GO, 28 de fevereiro de 2023. 
 

MARIA IDALI DA 

SILVA 

 

Assinado de forma digital 

por MARIA IDALI DA SILVA 

BONTEMPO:64170659104 

Dados: 2023.02.28 

659104 10:14:35 -03'00' 

Maria Idali da Silva Bontempo 

Prefeita Municipal 

Assinatura Digital nos termos da Lei 14.063/20 

BONTEMPO:64170 

http://www.jussara.go.gov.br/

