Legislação Municipal - Prefeitura de Porto Alegre

Prof. Gustavo Fregapani
Aula 00

Aula n.º 00 – Estatuto dos
Funcionários
Apresentação
Prof. Gustavo Fregapani

Legislação Municipal - Prefeitura de Porto Alegre

Prof. Gustavo Fregapani
Aula 00

Prezados alunos,
Neste curso estudaremos o regime estatutário dos servidores públicos da Prefeitura de Porto Alegre,
estabelecido pela Lei Complementar n.º 133, de 31 de dezembro de 1985.
No edital estão discriminados os assuntos do Estatuto que poderão ser cobrados. Sendo assim,
estudaremos nesta aula tão somente os artigos previstos no edital.
Como não se trata de conteúdo muito extenso, estudaremos todo o conteúdo nesta única aula.
Para quem ainda não me conhece, faço uma breve apresentação: assim como vocês, que buscam
uma vaga em um cargo público, comecei a trilhar esse caminho logo aos 18 anos de idade, realizando
concursos para nível médio. Na época não existia esse recurso fantástico que são as aulas em pdf, ou seja,
materiais que não só trazem o texto das leis, mas que também explicam as normas e como poderão ser as
questões da prova, reunindo as questões anteriores e apresentando também questões inéditas.
Naquela época, em que começava meus estudos, também não existiam ainda as videoaulas, que nos
economizam muito tempo útil, já que podemos assisti-las a hora que desejarmos e quantas vezes
quisermos.
Sendo assim, iniciei meus estudos para concursos por conta própria, baixando os textos das normas
e elaborando meus próprios materiais de estudo, treinando com questões e, algumas vezes, fazendo
cursos preparatórios presencias, os quais infelizmente deixavam muito a desejar.
Aos 20 anos de idade conquistei minha primeira convocação, e daí em diante foram muitas
aprovações e nomeações em concursos públicos no Rio Grande do Sul. Após cursei a graduação de direito,
concluída em 2010. No ano de 2011 comecei a realizar concursos para cargos que exigiam nível superior
em direito, desta vez já podendo contar com o valioso recurso das videoaulas. Com os recursos existentes
e a força de vontade de conquistar meu espaço, consegui já no ano de 2011 a aprovação em diversos
concursos e a minha primeira nomeação para cargo de nível superior em direito.
No ano seguinte surgiram as primeiras oportunidades para ministrar aulas, no próprio órgão que
trabalhava, onde passei a ministrar cursos de formação para novos servidores. Em poucos meses, passei
também a dar aulas em cursos preparatórios para concursos públicos em Porto Alegre e interior do Estado
do Rio Grande do Sul. Confesso que já estava sentindo falta de estudar para concursos públicos, e a
oportunidade de ajudar outras pessoas a também conquistarem sua independência e estabilidade me
animou muito.
Desde então venho ministrando aulas de direito e legislação para concursos públicos, tendo me
especializado na preparação de legislações específicas, conteúdo que geralmente dá mais trabalho ao
candidato por geralmente se tratar de matéria inteiramente inédita para o aluno.
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Saudações,
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