
LEI Nº 1.420, DE 27 DE MARÇO DE 2012.

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 196 DA 
LEI MUNICIPAL Nº 1.036/08 - REGIME JURÍDICO DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE GLORINHA, 
REGULAMENTA O PROCESSO DE SELEÇÃO 
SIMPLIFICADA – PSS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RENATO RAUPP RIBEIRO, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Faço  saber,  em  cumprimento  ao  disposto  no  Artigo  55,  Inciso  IV,  da  Lei 
Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público 
o  Município  de  Glorinha  poderá  efetuar  contratação  de  pessoal  por  tempo 
determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

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

I - atender a situações de calamidade pública;

II - combater surtos epidêmicos;

III - atender outras situações de emergência que vierem a ser definidas em lei 
específica;

IV – atender falta temporária de pessoal em cargos de natureza essencial para 
a continuidade de prestação de serviços públicos, definidos em lei específica.

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será 
feito mediante Processo Seletivo Simplificado -  PSS, sujeito a ampla divulgação, 
prescindindo de concurso público. 

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

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observado o prazo 
de até 01 (um) ano.

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos desde que o prazo 
máximo não exceda 02 (dois) anos.

Art.  5º  As  contratações  somente  poderão  ser  feitas  com  observância  da 
dotação orçamentária específica.

Art. 6º  Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados os 
seguintes direitos ao contratado:

I - remuneração equivalente à percebida pelo servidor de igual ou assemelhada 
função do quadro permanente  do   Município,  fixada para a classe “A”  inicial  de 
carreira;



II - jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, 
adicionais  de  insalubridade,  periculosidade  e  noturno  e  gratificação  natalina 
proporcional, nos termos desta Lei;

III - férias proporcionais, ao término do contrato;

IV - inscrição no Regime Geral da Previdência Social-RGPS.

Art. 7º Ao pessoal contratado nos termos desta Lei aplica-se o disposto na Lei 
Municipal nº 1.036, de 28 de fevereiro de 2.008 (Regime Jurídico dos Servidores 
Municipais de Glorinha) e alterações posteriores.

Art. 8º O pessoal contratado nos termos desta Lei 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;

III - ser novamente contratado antes de decorrido o prazo de 06 (seis) meses 
do término do contrato, com fundamento na mesma lei que autorizou a contratação, 
salvo na hipótese em que concorrer a novo processo seletivo simplificado decorrente 
de nova situação, conforme Artigo 2º desta Lei.

Parágrafo  único.  A  inobservância  ao  disposto  neste  artigo  importará  na 
rescisão  do  contrato  nos  casos  dos  incisos  I  e  II,  ou  na  declaração  da  sua 
insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da responsabilidade administrativa 
das autoridades envolvidas na transgressão.

Art. 9º  As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos 
desta Lei serão apuradas nos termos da Lei nº 1036/2008 e alterações posteriores.

Art. 10. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a 
indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado.

III – por iniciativa do contratante decorrente de conveniência administrativa;

Parágrafo Único - A extinção do contrato, por iniciativa do órgão contratante, 
decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado 
de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante 
do contrato.

Art.  11. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos 
desta Lei será contado para todos os efeitos legais. 

Art.  12.  A contratação de pessoal  de que trata esta Lei  dar-se-á mediante 
processo seletivo  simplificado -  PSS,  compreendendo a utilização das seguintes 
formas de seleção:

I – prova escrita;

II – análise de curriculum vitae;

III – prova de aptidão física e/ou prática de serviço;

IV - Aprovação em concurso público para a mesma função.



§ 1º - A utilização de prova escrita para fins de seleção será utilizada para os 
cargos  cujo  pré-requisito  de  escolaridade  seja  ensino  fundamental  completo  ou 
ensino médio completo.

§ 2º - Para a seleção de contratos de profissionais de nível superior e membros 
do magistério público municipal será utilizada, preferencialmente, a modalidade de 
análise  de  “curriculum  vitae”  a  partir  de  sistema  de  pontuação  previamente 
divulgado, que contemple,  entre outros,  fatores considerados necessários para o 
desempenho  das  atividades  a  serem  realizadas,  a  qualificação,  experiência  e 
habilidades específicas do candidato. 

§ 3º - Para os contratos de funções cuja escolaridade seja ensino fundamental 
incompleto a administração poderá optar pela realização de prova de aptidão física 
e/ou prática de serviço.

§ 4º – Na hipótese de contrato emergencial for para provimento de função em 
que há aprovados em concurso público dentro do prazo de validade, a administração 
municipal  poderá  prescindir  do  processo  seletivo  e  chamar  os  interessados  de 
acordo com a ordem classificatória do concurso.

§  5º  -  A  convocação  para  o  exercício  de  contrato  emergencial  previsto  no 
parágrafo anterior não causará qualquer tipo de prejuízo em relação ao direito de 
nomeação  do  candidato  aprovado  no  concurso  a  ser  chamado dentro  do  prazo 
previsto  no  edital,  oportunidade  em que  o  mesmo  será  nomeado  para  o  cargo 
público.

§ 6º - Na ocorrência de empate entre os candidatos no procedimento adotado 
pelo Município o desempate, na ordem, será feito através de:

I – maior pontuação no quesito experiência profissional, se couber;

II – maior idade;

III - sorteio público em que os candidatos serão devidamente cientificados.

Art. 13. O Município nomeará comissão específica que será responsável pela 
coordenação  e  pelo  andamento  do  processo  seletivo,  cabendo  a  supervisão  à 
Secretaria de Administração e Planejamento.

Art.  14.  A divulgação relativa ao processo seletivo simplificado-PSS de que 
trata esta lei dar-se-á mediante: 

I - publicação de extrato do edital em Jornal de circulação local ou regional e no 
átrio de publicações oficiais do Município;

II  -  disponibilização do inteiro teor do edital  em sítio oficial  do Município de 
Glorinha (www.glorinha.rs.gov.br). 

Parágrafo único. O extrato do edital, quanto à inscrição, deverá informar, no 
mínimo, o período, o local, as condições, se admitida ou não por meio eletrônico, e o 
valor, quando houver. 

Art. 15.  Deverão constar do edital de abertura de inscrições para o processo 
seletivo simplificado - PSS informações que permitam ao interessado conhecer as 
condições da futura contratação, tais como o local do exercício das atividades, o 
número de vagas, a descrição das atribuições, a remuneração a ser paga e o prazo 
de duração do contrato. 



Art. 16.  O prazo para inscrição no processo seletivo simplificado deverá ser de, 
no mínimo, 03 (três) dias úteis. 

Art. 17. A presente lei poderá ser regulamentada por Decreto, no que couber.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 27 de março de 2012.

RENATO RAUPP RIBEIRO
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

               Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento


