
 
PROJETO DE LEI N.º 007 DE 07 DE ABRIL DE 2014. 
 
QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, OBJETIVANDO A 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS.   

 
O PREFEITO MUNICIPAL Faz saber que a Câmara Municipal 

de Nova Olímpia aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Esta lei cria cargos para contratação temporária, através de Processo 

Seletivo Simplificado no Município de Nova Olímpia, com lotação nas respectivas 

secretarias, com a seguinte denominação: 

Cargos 
C. H. 

Semanal 
Escolaridade 

N.º de 

cargos 
Lotação Remuneração 

Professores com 

formação em 

pedagogia 

20 Superior 24 Sec. Educação R$ 1.273,04 

Professores com 

formação em 

educação física 

20 Superior  05 Sec. Educação R$ 1.273,04 

Técnico em 

Radiologia 

40 Superior  01 Séc. de Saúde  R$ 1.499,16 

Assistente Social 40 Superior 02 Sec. 

Assistência 

Social 

R$ 2.967,37 

Pedagogo 40 Superior 01 Sec. 

Assistência 

Social 

R$ 2.494,06 

Psicólogo  40 horas Superior 01 Sec. Assistência 

Social 

R$ 2.967,37 

Orientador Social 40 Médio 02 Sec. 

Assistência 

Social 

R$ 949,53 

 

 



Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar 

processo seletivo simplificado objetivando a contratação temporária de pessoal previsto no 

artigo 1º para atendimento de políticas sociais nas áreas de Educação, Saúde e Assistência 

social, não atendível pelo quadro de provimento efetivo atualmente existente. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente 

Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 

revogadas as disposições em contrario.   
 
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, aos 07 dias do mês  

de abril de 2014.  
 
 

CRISTOVÃO MASSON 
 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 007/2014 

 
 

 Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores da Casa de 

Leis do Município de Nova Olímpia. 

Encaminhamos para estudo e aprovação o presente Projeto de Lei Nº. 007/2014, 

objetivando a realização de processo seletivo simplificado no âmbito do município de Nova 

Olímpia, para fins de atender as necessidades das Secretarias de Educação, Saúde e 

Assistência Social; 

 
 CONSIDERANDO a necessidade temporária e de excepcional interesse público na 

contratação de professores substitutos para a Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(anos iniciais) em manter a regularidade na oferta da Educação Básica; 

CONSIDERANDO  a necessidade de  suprimentos de vagas de substituição temporária de 

docentes efetivos do magistério municipal e a formação de cadastro de reserva para 

suprimento de eventuais vagas que surgirem no decorrer do ano letivo de 2014, em razão 

de se tratarem de serviços essenciais de interesse público municipal, que não podem sofrer 

solução de continuidade; 

CONSIDERANDO os professores efetivos e estáveis que serão substituídos que estão na 

função de direção, coordenação pedagógica, articuladores, desvio de função e readaptação, 

licenças diversas e/ou turmas livres; 

CONSIDERANDO  a necessidade de dar continuidade aos serviços de saúde, além da 

necessidade de manter o atendimento  de urgência e emergência a pacientes e a 

necessidade de aprimorar as condições para a implementação de todos  os componentes 

da política nacional de saúde; 

 
CONSIDERANDO que os cargos a serem providos com atuação na Secretaria Municipal 

de Assistência Social serão responsáveis pela organização e oferta de serviços, programas, 

projetos e benefícios de proteção social básica e especial, levando em consideração o 

número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que 

devem ser garantidas aos usuários e visa atender o novo formato da política de assistência 



social, através da organização do Sistema Único de Assistência Social-SUAS, bem como os 

requisitos de habilitação do município junto ao Ministério de Desenvolvimento Social de 

Combate a Fome, levando em consideração que o município encontra-se em nível de 

gestão básica, por se tratar de município de pequeno porte I, cujo número de habitantes 

implica na necessidade de ampliação do quadro funcional, especialmente Assistente Social 

e Psicólogo, de acordo com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOBRH 

do SUAS; 

 

Sendo assim encaminhamos o presente projeto de lei que contempla as respectivas vagas 

de excepcional interesse público para atendimento das atividades finalísticas nas áreas de 

educação, saúde e assistência social; 

 
Dessa forma a ocupação desses cargos são imprescindíveis para que o Município  continue  

dando  à  população  o  atendimento  necessário  nas  áreas relacionadas aos cargos 

descritos. 

 
Assim, solicitamos o beneplácito dos Nobres Edis, convertendo a presente matéria em lei, 

bem como esperamos contar, com o apoio dessa Egrégia Casa e solicitando que seja 

atribuído ao processo o REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, reitero as Vossas 

Excelências os protestos de elevada estima e consideração. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
CRISTOVÃO MASSON 
Prefeito Municipal 


