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MAIOR FLEXIBILIDADE PARA CONTRATAÇÃO
DE PROFESSORES POR PRAZO DETERMINADO
Anotações Preliminares
A vigente Convenção Coletiva de Trabalho,
ajustada entre o SINEPE/RS e o SINPRO/RS no Rio
Grande do Sul, contempla uma modificação
significativa na redação da cláusula 34, atinente ao
Contrato de Trabalho por
Tempo Determinado para os
professores.
A adequação da
referida
cláusula
foi
postulada pelo SINEPE/RS
para possibilitar o trato mais
eficiente das contratações
feitas nesta modalidade,
permitindo maior segurança e
flexibilidade no uso deste
valioso instrumento.
As hipóteses de
aplicação do dispositivo continuam as mesmas: a) curso
de duração máxima de 60 (sessenta) dias úteis
ministrado em caráter extraordinário e b) substituição de
professora gestante ou professor(a) licenciado(a). E aqui
cabe um destaque para a segunda parte do item b: O
substituto do professor que precisa se afastar por motivo
de saúde também pode ser contratado por tempo
determinado. O destaque se faz pela observação de que
o instrumento, no mais das vezes, tem sido usado para
substituir a professora gestante que sai em licença
maternidade.
Era a seguinte redação antiga da cláusula (que
tinha o número 27 na Convenção anterior) para as
hipóteses previstas no item b:
Cl. 27 . CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO
a) .....
b) de substituição de professora gestante ou
professor(a) licenciado(a), pelo respectivo período.
Esse “respectivo período” era interpretado como
sendo o da estrita duração da licença do substituído. E
daí resultava uma série de impossibilidades e
dificuldades de ordem prática nas referidas contratações.
Uma delas era a frequente ocorrência de
situações que impunham a rescisão desses contratos
após o termo final estipulado, o que vinha de ser
questionado pelo Sindicato dos Trabalhadores como

sendo casos de prorrogação automática que os
transforma em contratos por tempo indeterminado.
A nova redação da cláusula prevê a substituição
da professora gestante ou do professor licenciado, pelo
período de seu afastamento.
Essa modificação amplia a
possibilidade de a escola
administrar essas contratações
e rescisões de forma mais
adequada às necessidades
fáticas de cada substituição.
Dessa
forma,
restam
contempladas as hipóteses de
contratação do substituto
antes da efetiva saída da
professora
gestante
em
licença, por exemplo. É sabido que não raro as gestantes
recebem recomendações médicas que impõem que se
resguardem antes do efetivo início do período da licença
maternidade. Também são frequentes os casos em que a
professora precisa prolongar o seu afastamento no final
da licença, seja por motivos de saúde seus ou do bebê ou,
ainda, porque prefere gozar férias de modo contíguo de
modo a permanecer por mais tempo com o seu filho
antes de retornar ao trabalho.
No caso dos(as) professores(as) que precisam se
afastar por motivos de saúde, a inovação na redação da
cláusula possibilita ao gestor escolar maior flexibilidade
na administração dos afastamentos e, principalmente,
nos retornos dos professores ao trabalho. É sabido que
muitas vezes o trabalhador recebe alta no Sistema
Previdenciário, que o considera apto para o retorno às
suas atividades, quando o profissional ainda não se sente
recuperado ou, ainda que tenha sido liberado pela
Previdência, não é considerado apto pelo médico do
trabalho.
Nesses
casos,
o
professor
recorre
administrativamente perante à Previdência Social e o
processo costuma ser demorado. No ínterim, o contrato
por prazo determinado que foi firmado com o seu
substituto resta prejudicado no prazo ou a escola fica
sem contar com o trabalho de ambos, substituto e
substituído.

• Indicando de qual atividade transitória o empregado irá
A modificação da redação permite a contratação
participar e condicionando o fim do contrato ao término
do professor substituto, em ambos os casos previstos na
da atividade;
alínea b, por período que pode abarcar todo o efetivo
• Sujeitando o término do contrato à ocorrência de um
afastamento do substituído. Assim, o substituto pode ser
determinado acontecimento.
admitido antes do afastamento da professora gestante e o
seu contrato pode ter previsão para terminar após o
Nesse passo, é possível determinar apenas a data
respectivo período da licença maternidade, nos casos em
do início do contrato, sem indicar a data do
que o efetivo afastamento da substituída o exceda. Da
encerramento, condicionando o seu término à data do
mesma forma, o substituto do(a) professor(a) que sai em
efetivo retorno do professor substituído. Recomenda-se
licença por motivo de saúde poderá ter o seu contrato por
que haja precisão na indicação do nome do professor
tempo determinado finalizado na data do efetivo retorno
licenciado para melhor caracterizar a sujeição do prazo
do licenciado, abarcando então o período necessário
ao seu efetivo retorno.
para decisão do recurso administrativo que ele venha a
Cabe ressaltar a
interpor.
“A nova redação da cláusula prevê a incidência da Súmula 244
Foi acrescido à
cláusula o parágrafo
substituição da professora gestante ou do TST: GESTANTE.
único que estipula:
do professor licenciado pelo período E S T A B I L I D A D E
A(s) substituição (ões)
prevista(s) na alínea “b”
de seu afastamento. Essa modificação PROVISÓRIA (redação
do item III alterada na
poderá
(ão)
ser
amplia
a
possibilidade
de
a
escola
sessão do Tribunal Pleno
ampliada(s) em período
realizada
em
não superior a 90
administrar essas contratações e
14.09.2012):
(noventa) dias. Portanto,
rescisões
de
forma
mais
adequada
às
os contratos de trabalho
necessidades fáticas de cada
IIIA
empregada
por tempo determinado
gestante tem direito à
dos
professores
substituição”.
estabilidade provisória
substitutos, nas hipóteses
prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das
previstas, poderão ter duração maior do que o período de
Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na
licença do substituído, abarcando o período do seu
hipótese de admissão mediante contrato por tempo
efetivo afastamento, limitada essa extensão a 90 dias,
determinado.
período que pode anteceder ou suceder a licença ou,
Vale dizer: a professora substituta terá garantia
ainda, começar antes e terminar depois dela.
de
emprego
na hipótese de vir a engravidar durante a
Nos termos do parágrafo primeiro do art. 443 da
vigência do contrato por prazo determinado.
CLT, considera-se como de prazo determinado o
É importante destacar ainda que a rescisão do
contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo
contrato de trabalho por tempo determinado dos
prefixado ou da execução de serviços especificados ou
professores também está sujeita à homologação perante
ainda da realização de certo acontecimento suscetível de
o seu Sindicato de classe, independentemente da sua
previsão aproximada. Assim, essa modalidade de
duração, nos termos da Cláusula 65 da atual Convenção
contrato tem uma previsão de término, podendo ou não
Coletiva.
estar certo o dia em que se encerrará.
O prazo poderá, então, ser determinado de
quatro formas:
• Indicando-se o dia exato em que o contrato vai
Josi Farias Jandrey
terminar;
Assessoria Jurídica
• Indicando quanto dias, meses ou anos o contrato vai
SINEPE/RS
durar;

A Assessoria Jurídica do SINEPE/RS trabalha no atendimento
ao associado e está disponível de segunda a sexta-feira,
das 10h às 12h pelo telefone (51) 3213-9090.

