
 

                                        PROJETO DE LEI N.º 039 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, OBJETIVANDO 

A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL E DA 

OUTRAS PROVIDENCIAS.   

 

  O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, Faz 

saber que a Câmara Municipal 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 04 (quatro) Educadores Físicos com formação em Educação Física 20 horas. 

  Zona Rural – Cadastro reserva (02 vagas). 

   Parágrafo único. As contratações previstas nesta lei, serão feitas 

mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, 

pelo prazo de 12 meses, admitindo prorrogação por igual período. 

   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 14 dias do mês de dezembro de 2017.  

 

  

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE  
Prefeito Municipal 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 039/2017 

 

 

 Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores da 

Casa de Leis do Município de Nova Olímpia. 

Encaminhamos para estudo e aprovação o presente Projeto de Lei Nº. 039/2017, que 

autoriza o Poder Executivo a realizar Processo Seletivo Simplificado, objetivando a 

contratação temporária de pessoal e da outras providencias.   

CONSIDERANDO a necessidade temporária e de excepcional interesse público na 

contratação de professores substitutos para a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (anos iniciais), mantendo a regularidade na oferta da Educação Básica; 

CONSIDERANDO assegurar as substituições emergenciais em decorrência dos 

afastamentos por amparo legal, atendendo as situações em que haja prejuízo na 

prestação de serviços públicos essenciais; 

CONSIDERANDO o dever constitucional do município de ofertar escolaridade básica 

na modalidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais) à 

população;  

CONSIDERANDO a necessidade de suprir os estabelecimentos de Ensino para Zona 

Urbana da Rede Municipal com professores regentes, em caráter excepcional e 

temporário, na forma do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO a necessidade de suprimentos de vagas puras e 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 2018, em razão de se tratarem de serviços essenciais de interesse público 

municipal, que não podem sofrer descontinuidade; 

CONSIDERANDO os professores efetivos e estáveis que serão substituídos de 

imediato que atuam 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 para atender a carência no exercício  de 2018. 

 Considerando a preocupação desta Gestão na concretização imediata na realização 

do Processo Seletivo, para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, em decorrência da situação anormal e emergencial, ocasionada 

pelo número de profissionais afastados para acompanhamento de cônjuge, desvios 

de função com perícia médica, atestados médicos por motivo de doença, licença para 

qualificação profissional,  bem como o atendimento no que se refere a transporte dos 

alunos do campo. 

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, 

 

 

   

JOSÉ ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE  
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

  


