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PROJETO DE LEI Nº 0322020, de 07 de maio de 2020. 

 

        ____________________________________ 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POR 

TEMPO DETERMINADO E EM 

CARÁTER EMERGENCIAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

DANIEL RÜCKERT, Prefeito Municipal de Picada Café. 

 

 

  Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

 

 

 

LEI: 

 

 

Art. 1º - As contratações de serviço por prazo determinado em caráter emergencial deverão ser com 

o fim específico, atendendo a uma das situações estabelecidas no Regime Jurídico Único e, nos casos dos professores, 

realizadas quando a necessidade não puder ser suprida na forma de regime suplementar, de acordo com a Lei que 

estabelece o Plano de Carreira do Magistério Municipal.  

 

§ 1º - As contratações serão precedidas de autorização legislativa e firmadas por meio de Contrato 

Administrativo de Serviço Temporário.  

§ 2º - A contratação poderá perdurar após decorrido o fim específico que a originou em razão de 

motivo superveniente, sempre respeitando o prazo máximo de um ano de contratação. 

 

 

Art. 2º - A contratação deverá observar o limite de um ano.  

 

§ 1º - A contratação perdurará caso haja interesse público em decorrência de fato superveniente à 

causa originária, observado o prazo máximo de um ano.  

§ 2º - O limite de um ano poderá ser ampliado para garantir às contratadas gestantes o direito de 

permanecerem provisoriamente nos cargos/funções/empregos que ocupam desde a confirmação da gravidez até cinco 

meses após o parto.  

§ 3º - O contrato será rescindido, a qualquer tempo, por razões de interesse público e/ou decorrentes 

de orientações dos órgãos de controle interno e externo. 

 

 

Art. 3º - Os contratados farão jus dos direitos estabelecidos no Regime Jurídico Único, bem como 

ao vale-alimentação e, em sendo professor, aos estabelecidos no Plano de Carreira do Magistério Municipal.  

 

 

Art. 4º - As contratações deverão observar os seguintes critérios de seleção, em ordem preferencial: 

 I- Ordem de classificação dos aprovados em concurso público vigente do cargo a ser provido;  

II- Seleção simplificada.   

§ 1º - A contratação de aprovado em concurso público mantém o caráter temporário e emergencial, 

não configurando nomeação para o provimento efetivo do cargo.  

§ 2º - Em se tratando de situações emergenciais, de calamidade pública e quando não houver prazo 

hábil para a realização da seleção simplificada, sob pena de comprometer a continuidade do serviço público, de forma 

justificada, será dispensada a realização da seleção.  
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Art. 5º - A seleção simplificada será realizada através da fase preliminar e de pontuação de títulos e 

experiência. 

 

 

  

Art. 6º - Na fase preliminar, será analisado se o interessado apresentou originais e cópias ou cópias 

autenticadas por Tabelionato dos documentos para provimento de cargo público, quais sejam:  

a) documento de identidade ou certidão de nascimento/casamento, comprovando ser brasileiro nato 

ou naturalizado e ter a idade prevista para o cargo;  

b) certidão de quitação eleitoral;  

c) cadastro junto ao CPF;  

d) Carteira de Trabalho e Previdência Social física ou digital (folha da foto e folha dos dados, bem 

como folhas que comprovem experiência profissional no cargo que está concorrendo caso a tenha);   

e)  Titulação (comprovante de escolaridade);   

f) Cédula de identidade fornecida por Órgão ou Conselho de Classe, nos casos em que o cargo exigir 

registro, dentro do prazo de validade quando não for indeterminado. Se o documento de classe tiver força de identidade 

no território nacional, servirá também para o fim da alínea a; 

g) Certidão de regularidade da profissão expedida pelo Órgão ou Conselho de Classe, nos casos em 

que o cargo exigir registro;  

h) Alvará de folha corrida emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado ou Comarca em que o 

candidato residir, constando a negativa de processos cíveis e crimes ou sua especificidade, se existentes;  

i) Certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino);  

j) Atender aos demais requisitos constantes no Plano de Carreira do Magistério Municipal e Plano 

de Carreira dos Servidores Municipais e posteriores alterações, indicados no edital. 

 

Art. 7º - Satisfeita a fase preliminar, havendo mais de um interessado, serão pontuados: 

I. tempo de experiência no exercício da atividade e graduação, pontuando-se atestado firmado pela 

pessoa jurídica pública ou privada onde foi prestado o serviço, contrato social, requerimento de empresário ou outro 

documento de constituição de empresa na qual tenha exercido atividade idêntica ao cargo pretendido ou CTPS 

comprovando experiência no exercício de idêntica atividade: 

a. para os cargos em geral: 0,5 ponto por ano, limitados a 10 pontos, não sendo admitida fração 

menor a um ano por comprovação.  

b. para os cargos de professor: 0,5 ponto por ano na atividade de magistério em qualquer nível e 

disciplina; 1,0 ponto por ano na atividade de magistério que seja do mesmo nível e/ou disciplina da contratação 

pretendida; limitados a 10 pontos. 

 

 § 1º - Nos casos de apresentação de documento de constituição de empresa deverão ser apresentados 

o contrato social e demais alterações. Admite-se apenas as alterações contratuais, sem as anteriores, quando houver a 

respectiva consolidação.  

§ 2º - Nos casos de seleções para os cargos relacionados à política educacional, que exerçam as suas 

atividades somente durante o período letivo, se permitirá fração menor que 1 (um) ano na comprovação da experiência, 

desde que contemple o período total do ano letivo.  

§ 3º - Para comprovação de experiência nos casos em que o contrato de trabalho ainda estiver 

vigente, deverá ser apresentada declaração do empregador ou cópia do último contracheque.  

 

 

II. títulos de participação em cursos extracurriculares relacionados com o cargo, excetos os da área 

de educação, e expedidos há menos de cinco anos do edital de chamamento, contendo carga horária, instituição 

expedidora e conteúdo programático, limitando-se a 20 pontos:  

a) títulos inferiores a 15 horas: sem pontuação;   

b) títulos de 15 a 30 horas: 0,1 pontos cada título;  

c) títulos de 31 a 40 horas: 0,3 pontos cada título;  

d) títulos de 41 a 60 horas: 0,4 pontos cada título;  

e) títulos de 61 a 100 horas: 0,5 pontos cada título;  

f) títulos de 101 a 300 horas: 0,8 pontos cada título;  

g) títulos acima de 300 horas: 1 ponto cada título.  
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§ 1º - Os cursos EAD serão pontuados em 50% por título.  

§ 2º - Os certificados somente serão aceitos caso contenham o nome completo do candidato, dados 

da instituição educacional, registro, carga horária, data, assinatura do expedidor. Caso haja incompatibilidade ou 

divergências entre os dados constantes no certificado, ele será rejeitado. 

 

III. para os cargos da área da educação, os títulos de participação em cursos extracurriculares, 

relacionados com o cargo e expedidos há menos de cinco anos do edital de chamamento, contendo carga horária, 

instituição expedidora e conteúdo programático, limitando-se a 20 pontos:  

a) títulos, independentemente do nível e disciplina, inferiores a 15 horas: sem pontuação;   

b) títulos, independentemente do nível e disciplina, com 15 a 30 horas: 0,1 pontos cada título;  

c) títulos, independentemente do nível e disciplina, com 31 a 40 horas: 0,3 pontos cada título;  

d) títulos, independentemente do nível e disciplina, com 41 a 60 horas: 0,4 pontos cada título;  

e) títulos, independentemente do nível e disciplina, com 61 a 100 horas: 0,5 pontos cada título;  

f) títulos, independentemente do nível e disciplina, de 101 a 300 horas: 0,8 pontos cada título;  

g) títulos, independentemente do nível e disciplina, acima de 300 horas: 1 ponto cada título.  

h) títulos inferiores, do mesmo nível e/ou disciplina, com até 15 horas: sem pontuação;   

i) títulos, do mesmo nível e/ou disciplina, com 15 a 30 horas: 0,2 pontos cada título;  

j) títulos, do mesmo nível e/ou disciplina, com 31 a 40 horas: 0,6 pontos cada título;  

k) títulos, do mesmo nível e/ou disciplina, com 41 a 60 horas: 0,8 pontos cada título;  

l) títulos, do mesmo nível e/ou disciplina, com 61 a 100 horas: 0,10 pontos cada título;  

m) títulos, do mesmo nível e/ou disciplina, de 101 a 300 horas: 0,16 pontos cada título;  

n) títulos, do mesmo nível e/ou disciplina, acima de 300 horas: 1 ponto cada título.  

 

§ 1º - Os cursos EAD serão pontuados em 50% por título.  

§ 2º - Os certificados somente serão aceitos caso contenham o nome completo do candidato, dados 

da instituição educacional, registro, carga horária, data, assinatura do expedidor. Caso haja incompatibilidade ou 

divergências entre os dados constantes no certificado, ele será rejeitado. 

 

IV. cursos técnicos profissionalizantes relacionados com o cargo pretendido: 2 pontos por curso.  

§ 1º - Os cursos EAD serão pontuados em 50% por título. 

§ 2º - Os certificados somente serão aceitos caso contenham o nome completo do candidato, dados 

da instituição educacional, registro, carga horária, data, assinatura do expedidor. Caso haja incompatibilidade ou 

divergências entre os dados constantes no certificado, ele será rejeitado.  

 

V. título de pós graduação:  

a) especialização relacionada ao cargo: 4 pontos cada título;  

b) mestrado: 6 pontos cada título;  

c) doutorado: 8 pontos cada título.  

§ 1º - Os certificados somente serão aceitos caso contenham o nome completo do candidato, dados 

da instituição educacional, registro, carga horária, data, assinatura do expedidor. Caso haja incompatibilidade ou 

divergências entre os dados constantes no certificado, ele será rejeitado.  

§ 2º - Os cursos de especialização em EAD serão pontuados em 50% por título. 

 

 

Art. 8º - Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais 

candidatos, terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que:  

I. apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;  

II. para os cargos de nível superior, aquele que tiver obtido a maior nota no critério de títulos de 

pós-graduação;  

III. sorteio em ato público; que será realizado na mesma ocasião da análise dos documentos. 

Parágrafo Único. A data, horário e local de análise dos documentos, tanto da fase preliminar quanto 

em relação à experiência e títulos, constarão expressamente no edital; sendo em sessão pública e aberta a todos os 

interessados. 

 

 

Art. 9º - Os documentos deverão ser autenticados no ato da inscrição por um membro da Comissão, 

mediante a apresentação pelo candidato das vias originais juntamente com a cópia.  
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Parágrafo Único. Será dispensada a apresentação dos originais, se a cópia for autenticada por 

Tabelionato ou quando o documento for extraído da internet. 

 

 

 

Art. 10. As inscrições serão pessoais, admitida a representação por procuração. 

§ 1º - Na ocasião das inscrições, o interessado deverá trazer em uma única oportunidade todos os 

documentos originais e cópias e/ou as respectivas cópias autenticadas por Tabelionato. 

§ 2º - Os documentos entregues serão relacionados em uma listagem (check-list), firmada pelo 

candidato e recebedor, em duas vias, ficando uma para o Município e outra para o candidato. 

 

Art. 11. Serão aceitas inscrições por e-mail em casos extraordinários, devidamente previstos no 

Edital.  

§ 1º - Deverão ser enviados em um único e-mail a ficha de inscrição e o formulário de entrega de 

documentação devidamente preenchidos e assinados, bem como toda a documentação exigida para o provimento do 

cargo.  

§ 2º - Os arquivos deverão ser legíveis e completos, preferencialmente em formato PDF, sob pena 

de não recebimento/acolhimento pelo Município.  

§ 3º - O e-mail deverá relacionar os documentos enviados no anexo; os quais serão conferidos e 

confirmados pelo Município ao recebê-los. A confirmação não atesta o conteúdo, mas apenas a quantidade de 

documentos enviados.   

 

 

Art. 12.  O chamamento para inscrever-se na seleção simplificada se dará mediante publicação no 

Diário Oficial do Município e no átrio da Prefeitura.  

§ 1º - A publicação deverá se dar, no mínimo, 02 (dois) dias antes da data aprazada para inscrição 

dos interessados e entrega dos documentos.  

§ 2º - A inscrição e entrega de documentação serão concomitantes e serão realizadas num período 

não inferior a 01(um) dia.  

 

 

 

Art. 13. O processo de seleção simplificada será executado por intermédio de Comissão composta 

por 03 (três) Servidores, designada através de Portaria.  

Parágrafo Único. As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registro em atas.  

 

Art. 14. A seleção simplificada poderá ser aproveitada a título de cadastro emergencial valendo para 

os chamamentos realizados no período de 05(cinco) meses da data do edital de homologação dos resultados.  

 

Art. 15. O chamamento será em ordem de classificação no Processo de Seleção Simplificada, 

conforme constante no edital de homologação respectivo.  

 

 

Art. 16. Revoga-se a Lei Municipal nº 1.871/2018. 

 

Art. 17. Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação.  

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ, 07 de maio de 2020. 

 

 

 

         DANIEL RÜCKERT 

               Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 032/2020 
 
Senhor Presidente; 

Senhores Vereadores: 

 

   

 

Encaminhamos o Projeto de Lei nº 032/2020, para que a lei ora proposta venha a atualizar os critérios 

para a contratação de serviço por prazo determinado e em caráter emergencial, revogando a Lei Municipal nº 

1.871/2018. 

 

  Atualmente a Lei Municipal vigente exige que os certificados apresentados pelos candidatos 

interessados na vaga para contratação emergencial estejam devidamente assinados, porém os certificados dos cursos 

e eventos, em sua maioria, são emitidos pela internet, não possuindo as assinaturas. Para que possamos nos adaptar a 

essa nova realizada propomos a supressão da exigência de assinaturas nos certificados apresentados.  

 

  Além disso, há modificação em outros itens que deixavam a comissão de seleção em dúvidas. Assim, 

dentre outros, foram ajustados: alvará de folha corrida, identidade do órgão de classe, pontuação distintas para 

professores e os demais cargos. 

 

Para fins de melhor compreensão, entende-se adequado promover uma nova lei e não buscar a 

modificação de artigos, com o que se revoga a Lei Municipal nº 1.871/2018. 

 

  Pelos motivos expostos e entendendo que tais alterações buscam que as seleções simplificadas sejam 

mais justas, esperamos sua aprovação.  

 

 

 

      Atenciosamente, 

 

 

 

        DANIEL RÜCKERT 

              Prefeito Municipal 

 


