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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
Servidores temporários com prorrogação de contrato até 31.12.2021 

 
 
A Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, por meio da Secretaria Adjunta de Gestão de 
Pessoas – SAGEP, por esta nota vem esclarecer a situação dos servidores temporários que 
se encontram prorrogados até 31.12.2021. 
 
Inicialmente cabe esclarecer que a SEDUC não fez nenhuma divulgação oficial de relação de 
servidores que teriam seus contratos encerrados de forma imediata. A relação que está sendo 
veiculada nos aplicativos de mensagens e redes sociais foi objeto de uma demanda através 
do Sistema de Informação ao Cidadão – E-SIC, do que a Secretaria é obrigada a atender, nos 
termos da legislação atual. 
 
A SEDUC, na verdade, já havia comunicado a todas as Unidades Locais e do Interior do 
Estado, em 20 de maio de 2021, que os servidores temporários englobados no processo da 
pandemia (desde 16.03.2020) estariam prorrogados até 31.12.2021, conforme os termos da 
Lei Complementar nº 131/2020, independente da função ocupada. 
 
Portanto, a prorrogação comunicada à época permanece, até então, inalterada, estando os 
servidores temporários com a vigência de seus vínculos válida até 31.12.2021.  
 
Cabe esclarecer, ainda que, considerando que as folhas de final de ano (novembro, dezembro 
e 13º salário) tem suas consolidações de formada adiantada, para fins de organização do 
fechamento do exercício financeiro, os vínculos que estão com a prorrogação até 31.12.2021 
podem estar com a informação de desligado, entretanto isto não significa que os servidores 
não receberão seus proventos respectivos de novembro e dezembro. O procedimento de 
encerramento do vínculo é um fato automático do sistema de gestão de recursos humanos – 
SIGIRH, já que a folha de pagamento de dezembro de 2021 já está sendo processada. 
 
Neste sentido, a SEDUC garante que todos os servidores que estejam na situação de 
prorrogação até 31.12.2021 estão com seus pagamentos devidamente confirmados até 
dezembro de 2021.  
 
Orientamos aos gestores de USEs e UREs e Diretores Escolares que, acaso algum servidor 
nessa condição deixe de prestar seus serviços, que a SAGEP seja imediatamente 
comunicada, via processo PAE, para fins de proceder o bloqueio do pagamento do servidor e 
a formalização de seu distrato. 
 
Por fim, esclarecer que a SEDUC já está atuando nas medidas de solução da situação dos 
desligamentos dos servidores em 31.12.2021, para fins de que seja garantido o término do 
ano letivo de 2021 aos alunos da rede pública estadual e que, tão logo tenha a solução, 
comunicará a todos os interessados. 
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