
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GURJÃO
Estado da Paraíba

GABINETE DO PREFEITO

Lei n° 331/2018, Gurjão - PB, 12 de Março de 2018.

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO, PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO
IX DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
C/C COM 92 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO E DÃ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

0 Prefeito Municipal de Gurjão, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que
lhes são asseguradas peía íegislação vigente, FAÇO SABER que o poder Legislativo
Municipal aprovou e eu sancionei a seguinte:

LEI

Art. 1° Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os
órgãos da Administração Pública Municipal poderão efetuar contratação de pessoal por
tempo determinado mediante processo seletivo simplificado, nas condições e prazos
previstos nesta Lei.

Art. 2° Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

1 - assistência a situações de calamidade pública;
II - admissão de professor substituto;
III — admissão de profissionais da área de saúde, para atender a necessidade de

excepcional Interesse público e realizar atendimentos ambulatoriais e hospitalares em
regime de escala de plantão;

IV - atividades relacionadas a obrigações assumidas pelo Município junto a
programas e convênios firmados com outros órgãos governamentais com prazo de
duração, programas instituídos pelo Governo Federal, implementados mediante
acordos ou convênios;

V - substituição de servidor licenciado de cargo de provimento efetivo desde que
o afastamento seja previsto em Lei;

VI - substituição de servidor detentor de cargo de provimento efetivo no caso de
exoneração, demissão, aposentadoria ou falecimento, quando não houver aprovados
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para o respectivo cargo em concurso público vigente;

VII- suprir carências emergenciais nas áreas de logística dos órgãos e entidades
da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal não contemplado por
concurso público vigente;

VIII - Para o atendimento à secretarias Municipais de Educação e Cultura,
Saúde, Assistência Social , para as atividades transitórias

IX- suprimento de pessoal ocupante de cargo efetivo afastado do exercício em
razão de licença para tratamento de saúde, gestação e outros, por prazo superior a 30
(trinta) dias;

X - para o provimento de vagas de professor na execução de convênio de
municipalização da educação firmado com outros entes federativos.

XI - e outros casos autorizados por lei.

Parágrafo único. A contratação de professor substituto a que se refere o inciso
lll-far-se-á, exclusivamente, para suprir a falta de docente de carreira, decorrente

de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação
e afastamento ou licença de concessão obrigatória.

Art. 3° O recrutamento do pessoal a ser contratado será feito mediante processo
seletivo simplificado, com analise de currículo e entrevista com a devida divulgação,
devendo o Edital expressar a fundamentação em que se dá a contratação temporária,
como trata o caput do art. 1 ° desta Lei.

§ Único - Para tanto será nomeada a Comissão de Processo Seletivo
Simplificado - CPSS, com a finalidade de organizar, acompanhar e avaliar o Processo
Seletivo Público.

Parágrafo único - A contratação para atender as necessidades decorrentes de
calamidade pública prescindirá de processo seletivo.

Art. 4° A contratação será feita por tempo determinado, observados os seguintes
prazos máximos:

I _ [sjos casos dos incisos I e II do art. 2° enquanto durar assistência a situações

de calamidade pública;
II - Nos casos dos incisos III , IV. V, VI,VII, VI I I do art. 2°, até 12 (doze) meses

podendo ser prorrogado por igual período.

§ 1° Poderá haver prorrogação dos contratos quando a contratação se der por
prazo inferior aos limites estabelecidos nos incisos do caput deste artigo, respeitada,
em qualquer caso, o limite máximo fixado. ^

§ 2° O contrato firmado em decorrência de situação de calamidade pública
poderá ser prorrogado por prazo suficiente á superação da situação calamitosa.
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observado o prazo máximo de um ano.

Art. 5® - A contratação somente poderá ser feita com observância da dotação
orçamentária específica constante do orçamento municipal vigente, as diretrizes
orçamentárias e observado os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF).

Art. 6° - É proibida a contratação de servidores da Administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de
empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas.

§  1® - Excetuam-se do disposto no cdput deste artigo as cumulações
amparadas pela Constituição Federal, condicionada à formal comprovação da
compatibilidade de horários.

§ 2® - Além da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo implicará
responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado.

Art. 7® - O valor a ser pago ao pessoal contratado, a titulo de remuneração, está
o previsto no anexo I a esta na Lei Municipal, não podendo, em hipótese nenhuma ser
superior a do servidor efetivo que desempenhe função semelhante.

§1° - Não existindo semelhança nos quadros dos efetivos municipais, observa-se-á
os e aplicará no que couber valores praticados em outras administrações municipais no
Estado da Paraíba.

§2® - Para efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza
individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma.

Art. 8® - O contratado nos termos desta Lei vincular-se-á, obrigatoriamente, ao
Regime Geral de Previdência Social - conforme o disposto no § 13 do art. 40 da
Constituição Federal com descontos previdenciários em favor do INSS, sem depósitos
para o FGTS- Fundo de Garantia Tempo de Serviço.

Art. 9°. - A pessoa contratada não poderá;

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato,

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição,
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança.

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo implica a rescisão do
contrato, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas
na transgressão. C
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Art. 11. - Ficam estendidos ao pessoal contratado nos termos desta Lei os
benefícios previstos em lei: adicional por serviço extraordinário, adicional noturno e o
adicional de insalubridade, cuja concessão será procedida de parecer de controle e/ou
jurídico, e em ato do Prefeito Municipal.

Art. 12° - O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - imediatamente, quando o contratado incorrer em infração aos deveres e
proibições estabelecidas no Estatuto dos Servidores do Município de Gurjão;

IV - imediatamente, pelo término da causa que originou a contratação temporária;

V - por interesse público do Poder Executivo Municipal.

Art. 13 ° Quando da rescisão do contrato, o contratado receberá férias
proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço), saldo dos vencimentos com as respectivas
vantagens e gratificação natalina proporcional.

§ 1° - Nos casos de rescisão de contrato por infração aos deveres e proibições
estabelecidas no Estatuto dos Servidores, o servidor terá direito apenas ao saldo dos
vencimentos e férias vencidas, não possuindo direito a férias proporcionais e gratificação
natalina proporcional.

§ 2° - A extinção do contrato, por iniciativa da Administração Pública, antes do
prazo contratual, não enseja o direito á qualquer indenização, com exceção das
vantagens previstas no caput deste artigo.

Art.14. - Esta lei entrará

Art. 15° - Revogam-

na data ofe/dja pkiblicação

Ronaldo Ramos de Queiroz

Prefento Municipal
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ANEXO ÚNICO

Lein°331 /2018)

I - GRUPO OCUPACIONAL DE SERVIÇOS ESPECIAIS

Cargo Quant. de

vagas

Local de Trabalho Requisito Mínimo para
Ingresso

Carga

Horária

Máxima

Salário

Básico

Valor da taxa de

inscrição (r$)

Agente Social de Cultura
e Artes

07 No SCFV-Serviço de

Convivência e Fortalecimento de

Vinculo

Ensino médio Completo

40 horas

semanais

937,00 R$ 40,00

Agente Social de
Atividade Recreativa

05 Academia de

Saúde e Ginásio Poliesportivo Ensino médio Completo 40 horas

semanais

937,00 R$ 40,00

11- GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL MÉDIO

Cargo Quant. de

vagas

Local de Trabalho Requisito Mínimo para
Ingresso

Carga

Horária

Máxima

Salário

Básico

Valor da taxa de

inscrição {r$)

Cuidador Social

07

Na Creche Maria Graciete

Ramos Castro, Escola Eutalia

Gurjão EMEF - Áurea Correia de
Queiroz - na sede do Município

Certificado de

Conclusão, ou diploma

de curso de nível

médio, expedido por

instituição de ensino

médio reconhecido

pelo Ministério da
Educação, Secretarias

ou Conselho Estaduais

de Educação.

40hs

937,00

i

R$ 40,00

1

í

Auxiliar de Assuntos

Educacionais

04 Creche Maria Graciete Ramos

Castro

Ensino médio , Médio

Completo e/ou
licenciatura em

pedagogia incompleto

40hs 937,00 R$ 40,00

Técnico de Laboratório 01

Unidade Básica de Saúde

Inácio Alves Caluête - Centro

Possuir Ensino Médio

completo e curso
Técnico em Patologia

Clínica completo e
registro no órgão de
classe regional da
profissão e possuir
experiência
profissional
comprovada de no
mínimo 06 [seis]

meses como Técnico

de Laboratório em

Instituição de análises
clínicas.

40hs

1

937,00 R$ 40,00

Auxiliar de Consultório

Odintologico
02

Na unidade na unidade do-

Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) Alberto
Volham - Sede do Municipio

Ensino Técnico em

nível médio na área de

atuação, acrescido
registro no Conselho
p/ profissões

1  regulamentadas.

40hs 937,00

R$ 40,00
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III - GRUPO OCUPACIONAL DE NÍVEL SUPERIOR

Cargo Quant. de

vagas

Local de Trabalho Requisito Mínimo para
Ingresso

Carga

Horária

Máxima

REMUNERAÇÃO/
PERÍODO DE

CONTRATAÇÃO

Valor da taxa de

inscrição (r$)

Enfermeiro - ESF

01

No PSF, unidade sede do

Município.

Ensino Superior completo

em Enfermagem, Registro

no Conselho Regional

de Enfermagem - COREN-

PB, dentro do prazo de

validade, experiência

comprovada em ESF,

PACS, Atenção

Básica/UBS e ou Saúde

Pública.

40hs

semanais

1.580,00 +

Gratificação

(SUS)

R$ 80,00

Odontologo - ESF

01 No PSF, unidade sede do

Município.

Portador de diploma de

conclusão do curso

superior com registro no

respectivo órgão
fiscalizador do exercício

profissional, CRO-PB,

dentro do prazo de

validade.

40 hs

semanais

1.580,00 +

Gratificação

(SUS)

R$ 80,00

Odontológo

Endontísta - CEO

^01)

Na unidade na unidade

do- Centro de

Especialidades

Odontológicas (CEO) )
Alberto Volbam - Sede do

Município

Portador de diploma de

conclusão do curso

superior com registro no

respectivo órgão
fiscalizador do exercício

profissional CRO-PB,
dentro do prazo de

validade., com

especialidade em

endodontia.

20 hs

semanais 1.580,00 +

Gratificação

(SUS) R$ 80,00

Odontologo

Periontista - CEO 01

Na unidade na unidade

do- Centro de

Especialidades

Odontológicas (CEO) -)

Alberto Volbam Sede do

Município.

Portador de diploma de

conclusão do curso

superior com registro no

respectivo órgão
fiscalizador do exercício

profissional e certificado
de especialização em

Periodontia e registro no

CRO-PB, dentro do prazo

de validade.

20 hs

semanais

1.580,00+

Gratificação

(SUS) R$ 80,00

!

Odontologo

Bucomaxifaclal - CEO

01

Na unidade na unidade

do- Centro de

Especialidades

Odontológicas (CEO))

Alberto Volbam - Sede do

Município

Diploma devidamente
registrado de curso

superior de graduação

em Odontologia,

fornecido por instituição

reconhecida pelo MEC e

certificado de

especialização em cirurgia
Bucomaxilofacial e

registro no CRO - PB,
dentro do prazo de

validade.

20 hs

semanais

1.580,00+

Gratificação

(SUS)

R$ 80,00

Cirurgiào Dentista -
Pacientes Especiais

01 Na unidade na unidade

do- Centro de

Especialidades
Odontológicas (CEO) -

Possuir diploma de curso

superior de graduação

em Odontologia,

fornecido por instituição

reconhecida pelo MEC e

certificado de curso de

especialização ou curso

de capacitação na área,

com carga horária mínima

20 hs

semanais

1.580,00+

Gratificação

(SUS)

1.580,00+

i

1  80,00
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Sede do Município

de 100 horas entre teoria

e  prática, comprovada

por declaração ou
certificado emitido por

entidade reconhecida ou

ainda experiência de no

mínimo 2 (dois) anos no

atendimento a Pacientes

Especiais, comprovada

mediante declaração

circunstanciada e registro

noCRO-PB

20 hs

semanais

Gratificação

(SUS)

Medico Cardiologista
01

Unidade Básica de Saúde-

Centro da Cidade

Possuir ensino superior

completo em Medicina e

CRM do Estado Paraíba,

dentro do prazo de

validade, com a

especialização em

cardiologia.

20 hs

semanais

1.580,00

+Gratificação

(SUS)

80,00

1
!

Medico Clinico Geral 01 Unidade Básica de Saúde-

Centro da Cidade

Possuir ensino superior

completo em Medicina e

CRM do Estado Paraíba,

dentro do prazo de

validade, com a

especialização em clinica

médica

20 hs

semanais 1.580,00

+Gratificação

(SUS)

80,00

Medico Ginecologista -

NASF

01

Unidade Básica de Saúde-

Centro da Cidade

Possuir ensino superior

completo em Medicina e

CRM do Estado Paraíba,

dentro do prazo de

validade, com a

especialização em

Ginecologia.

20 hs

semanais 1.580,00

^Gratificação

(SUS)

80,00

Professor de

Educação Especial 01

Para atender toda Rede

Municipal de Ensino.

Possuir Licenciatura em

Pedagogia Plena, com

formação em sala AEE,

com especialização ou

curso com carga horária
mínima de 90 horas em

Educação Especial.

40 hs

semanais

1.200,00 80,00 j

Ronaldo Ramos de Queiroz

Prefeito Municipal
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