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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
SITUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
 
A Secretaria de Educação de Tremembé está empenhada em 
esclarecer a situação dos funcionários contratados, em 2019, por 
meio do Processo Seletivo Simplificado. A prioridade é seguir as leis, 
manter os empregos e a qualidade do ensino neste momento difícil 
da pandemia pelo qual todos os alunos e os profissionais passam. 
 
SUSPENSÃO DOS CONTRATOS 
Em razão da pandemia mundial do Coronavírus, fato que ocasionou a 
interrupção das aulas presenciais e o fechamento das escolas e 
creches, esses profissionais tivera
2020. Não havendo as aulas presenciais para as quais os profissionais 
foram contratados por tempo determinado, para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, 
inciso IX da Constituição Federal)
suspender os contratos até a normalização da situação. 
 
AUXÍLIO EMERGENCIAL E OUTROS PROGRAMAS FEDERAIS DE 
RENDA  
O fato desses profissionais não terem sido inseridos no Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda (L
14.020/2020) se deu em razão de que tal legislação não se aplica aos 
profissionais vinculados à Administração Pública. 
Ainda que já tenhamos iniciado o processo de imunização na cidade, 
é certo que levará tempo para normalizar as atividades 
presenciais e, consequentemente, haver a necessidade das atividades 
destes profissionais abrangidos pelo processo seletivo simplificado. 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCLARECE 

SITUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Secretaria de Educação de Tremembé está empenhada em 
esclarecer a situação dos funcionários contratados, em 2019, por 
meio do Processo Seletivo Simplificado. A prioridade é seguir as leis, 
manter os empregos e a qualidade do ensino neste momento difícil 
da pandemia pelo qual todos os alunos e os profissionais passam. 

SUSPENSÃO DOS CONTRATOS  
Em razão da pandemia mundial do Coronavírus, fato que ocasionou a 
interrupção das aulas presenciais e o fechamento das escolas e 
creches, esses profissionais tiveram seus contratos suspensos em 
2020. Não havendo as aulas presenciais para as quais os profissionais 
foram contratados por tempo determinado, para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, 
inciso IX da Constituição Federal), o município foi obrigado a 
suspender os contratos até a normalização da situação.  

AUXÍLIO EMERGENCIAL E OUTROS PROGRAMAS FEDERAIS DE 

O fato desses profissionais não terem sido inseridos no Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda (Lei Federal nº 
14.020/2020) se deu em razão de que tal legislação não se aplica aos 
profissionais vinculados à Administração Pública.  
Ainda que já tenhamos iniciado o processo de imunização na cidade, 
é certo que levará tempo para normalizar as atividades 
presenciais e, consequentemente, haver a necessidade das atividades 
destes profissionais abrangidos pelo processo seletivo simplificado. 
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ESCLARECE 
SITUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

A Secretaria de Educação de Tremembé está empenhada em 
esclarecer a situação dos funcionários contratados, em 2019, por 
meio do Processo Seletivo Simplificado. A prioridade é seguir as leis, 
manter os empregos e a qualidade do ensino neste momento difícil 
da pandemia pelo qual todos os alunos e os profissionais passam.  

Em razão da pandemia mundial do Coronavírus, fato que ocasionou a 
interrupção das aulas presenciais e o fechamento das escolas e 

m seus contratos suspensos em 
2020. Não havendo as aulas presenciais para as quais os profissionais 
foram contratados por tempo determinado, para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, 

, o município foi obrigado a 
 

AUXÍLIO EMERGENCIAL E OUTROS PROGRAMAS FEDERAIS DE 

O fato desses profissionais não terem sido inseridos no Programa 
ei Federal nº 

14.020/2020) se deu em razão de que tal legislação não se aplica aos 

Ainda que já tenhamos iniciado o processo de imunização na cidade, 
é certo que levará tempo para normalizar as atividades escolares 
presenciais e, consequentemente, haver a necessidade das atividades 
destes profissionais abrangidos pelo processo seletivo simplificado.  


