
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

JUSTIFICATIVA

                     A Prefeitura Municipal de Anápolis, através da Secretaria Municipal de 
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  DECLARA sua  necessidade   temporária  de 
excepcional  interesse  público,   do  cargo  de  vigia  diurno,  pautada  nas  seguintes 
considerações:

                      - Considerando o disposto na Resolução Normativa nº 007/2005, exarada 
pelo  Egrégio  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios,  que  ao  mesmo  tempo  admite  e 
estabelece  normas  e  orientações  aos  Municípios  para  a  elaboração  de  lei  que 
disponha  sobre  a  contratação  de  pessoal  por  tempo  determinado,  para  atender  a 
necessidade de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal;

     - Considerando que, no momento, a contratação por tempo determinado 
e em caráter de urgência é imperiosa para o atendimento das exigências dos serviços 
básicos oferecidos pelas Escolas Municipais de Anápolis, de modo a evitar o colapso 
em  suas  atividades,  em  decorrência  da  falta  de  pessoal  concursado  em  número 
suficiente para provimento das vagas e a execução dos serviços pertinentes;

    - Considerando que o Município já está iniciando os preparativos para a 
realização de concurso público para a satisfação destas e das demais necessidades 
dos serviços da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia;
                        -Considerando, no entanto, que os procedimentos burocráticos 
necessários para a realização do certame demandam uma parcela considerável  de 
tempo, o que retardaria o atendimento das exigências das Unidades Escolares;
                         -Considerando que houve construções de escolas, creches e 
ampliações de salas de aula a fim de atender a grande demanda do alunado deste 
município.
                        - Considerando que houve aumento de convênios em relação ao ano 
de 2008;

   - Considerando que as Unidades Escolares do município, no momento, 
contam com apenas um vigia diurno; 
                        - Considera-se ainda que  vários funcionários pediram aposentadoria, 
abrindo-se,  assim,  vários  clarões  de  lotação  nos  cargos  existentes  bem  como  as 
readaptações por licenças médicas.
                        Estas são as considerações que tínhamos a tecer, nas quais nos 
pautamos  para  justificar   a   contratação  em caráter  temporário  visando  atender  a 
necessidade de excepcional interesse público.
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