
 

                                     PROJETO DE LEI N.º 021 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

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   Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

realizar processo seletivo simplificado objetivando a contratação temporária de 

pessoal para atendimento de políticas sociais na  área  de educação, não atendível 

pelo quadro de provimento efetivo atualmente existente.  

Art. 2º Os cargos e vagas previstos para o Processo Seletivo 

conforme artigo 1º são: 

                                     Zona Urbana - 10 (dez) Pedagogos com formação em 

Pedagogia 20 horas e 05 (cinco) Educadores Físicos com formação em Educação 

Física e registro no CREF  20 horas; 

Zona Rural - 05 (cinco) Pedagogos com formação em 

Pedagogia 20 horas e 01 Educador Físico formação em Educação Física e registro 

no CREF  20 horas .      

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 entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrario.   

 

    Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, aos 02 dias do mês de dezembro de 

2015.  

 

 

CRISTOVÃO MASSON 

Prefeito Municipal 

 

 



 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 021/2015 

 

 

 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. 021/2015, 

que autoriza o Poder Executivo a realizar Processo Seletivo Simplificado, 

objetivando a contratação temporária de pessoal e da outras providencias.   

JUSTIFICANDO: 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 2016, 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 gestão, coordenação pedagógica,  desvio de função e 

readaptação, licenças diversas e/ou turmas livres; 

CONSIDERANDO a extrema necessidade dos alunos da rede municipal de ensino 

em receber uma educação de qualidade, que justifica a necessidade da efetivação 

de processo seletivo emergencial para atender a carência atual e momentânea da 

Secretaria Municipal de Educação; 

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

em lei, bem como esperamos contar, com o apoio dessa Egrégia Casa, reitero a 

Vossas Excelências os protestos de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

CRISTOVÃO MASSON 

Prefeito Municipal 

 

 



                                     Nº de Vagas imediatas + Cadastro de Reservas 

 
Zona Urbana  

10 Pedagogos com formação em Pedagogia 20 h.  

05 Educadores Físicos com formação em Educação Física e registro no CREF. 

20hs. 

 
Zona Rural  

05 Pedagogos com formação em Pedagogia 20 h. 

01 Educador Físico formação em Educação Física e registro no CREF. 20hs.  

QUADRO ANEXO A JUSTIFICATIVA  

ZONA URBANA  

A Escola Municipal de Educação Básica “Sagrado Coração de Jesus” contém 01 

turma, descoberta em virtude do Afastamento do Servidor para assumir a Secretaria 

de Educação. 

 Nº Professor Efetivo Local 

01 Marcos Antonio dos Santos Lima  SEMECETEL 

 

A Escola Municipal de Educação Básica “Aparecida Cavalini Soares Mozar” 

contém 03 turmas  descobertas em virtude que os servidores estão exercendo outra 

função. 

Nº Professor Efetivo Local 

02 Arci Maria Mallmann de Alencar Biblioteca Pública 

03 Jucimar Dias de Oliveira  PAR  

04 Lélia Dias  SAGA  

 

O Centro de Educação Infantil “Euzébio Justino de Camargo” contém 02 duas 

turmas descobertas em virtude  que os servidores estão exercendo outra função. 

Nº Professor Efetivo Local 

05 Rosenilda Lima Almeida a Semecetel-EdInf.Especial 

06 Luciana de Freitas Alves Semecetel- Coord.2ºCiclo 



 

 

A Creche “Aparecida Portilho Bento de Azevedo” contém 02 duas turmas 

descobertas em virtude que os servidores estão exercendo outra função. 

Nº Professor Efetivo Local 

07 Carmen Lucia Rodrigues Moura  Semecetel- Coord.1º Ciclo 

08 Nereide Aparecida Borigoto Frequência Escolar 

/Conselhos  

  

Outros servidores efetivos que estão em outras funções sendo: Mandato classista, 

Afastamento sem ônus e afastamento em para estudos; 

 Nº Professor Efetivo Local 

09 Claudinei Andrade  Assessoria Ped. do Estado 

10 Ana Claudia Lemes de Morais Afastamento para Estudos 

 

ZONA RURAL  

Nº Professor Efetivo Local 

01 Florisvaldo Lopes Fernandes   SINTEP 

02 Francisca Edilza B Andrade Carvalho Afastamento para Estudos 

03 Plinio Oderi Carvalho  Coordenador  

04 Vaga Pura   

05 Vaga Pura   

 

Observação.: As demais unidades de ensino não apresentam vagas no quadro em 

anexo, por não ter concluído o processo de matrículas. Visto que imprevisto 

acontecem no decorrer de um ano de trabalho ( ex: atestados médico / licença 

maternidade/ entre outros) 

Sendo 10(dez) Professores (pedagogos) na Zona Urbana e 05 Professores 

(pedagogos) na Zona Rural   para o atendimento em salas de aula, perfazendo a 

quantia de 15 professores.  



 

 

JUSTIFICATIVA II 

 

A Rede Municipal contém aulas de Educação Física por professores da área, 

visando melhor aproveitamento dos alunos possibilitando a criança se exercitar 

apenas durante o período de aulas é mais um fator que evidencia a importância da 

educação física no ambiente escolar. As crianças contemporâneas cada vez mais 

adeptas de atividades que não envolvam movimento como jogar videogames e 

acessar a internet tem na escola a chance de tomarem gosto por atividades 

esportivas e terem uma melhor qualidade de vida 

Apenas esse profissional possuirá o conhecimento teórico e prático que permita o 

desenvolvimento de atividades funcionais e lúdicas de maneira simultânea com a 

prática de atividades físicas. 

Diante dessa realidade se faz necessário a contratação destes profissionais para o 

atendimento nas escolas. Vale ressaltar que com a permanência do 6º ano 

necessitamos também desses profissionais. Sendo  

 

Zona Urbana  

05 Educadores Físicos com formação em Educação Física e registro no CREF. 

20hs. 

 

Zona Rural  

01 Educador Físico formação em Educação Física e registro no CREF. 20hs.  

 

 


