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MANUTENÇÃO DOS EMPREGOS É PRIORIDADE 
Seguindo os princípios que regem a Administração Pública e 
priorizando a manutenção dos empregos, até disposição em 
contrário, a Secretaria de Educação seguirá mantendo o vínculo 
destes profissionais e os contratos suspensos. Conforme consta no 
contrato de trabalho, essa prerrogativa é permitida pelo período de 
até 02 (dois anos), não excedendo o limite do ano letivo de 2021. 
Aqueles que, por decisão própria, não queiram continuar com o 
vínculo de trabalho suspenso poderão pedir a rescisão do contrato 
vigente, recebendo os pagamentos previstos em lei, proporcionais ao 
período trabalhado.  
Os que optarem em permanecer com o vínculo por meio do contrato 
de trabalho vigente, que atualmente está suspenso, devem aguardar 
o retorno das aulas presenciais e a comun
Educação para o retorno ao exercício de suas funções. 
A Prefeitura de Tremembé e a Secretaria de Educação continuam 
atentas a situação desses profissionais e as soluções legais aplicáveis 
ao caso concreto dia após dia. 
Assim que possível, faremos a convocação para que retomem suas 
atividades e esperamos que isso aconteça o mais rápido possível. 
 
Atenciosamente, 
Daniela Renó  
Secretária de Educação de Tremembé
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