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Of. n.0091/2020/JCR/REPUBLICANOS 

 

Brasília, 14 de outubro de 2020 

 
Ao Senhor 
Leandro Cruz da Silva 
Secretário 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
Brasília /DF 

  

 
Assunto: Prorrogação do período de Contratos Temporários. 
 

 

Senhor Secretário, 

Cumprimentando-o cordialmente e venho solicitar especial atenção ao caso da 

prorrogação do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado para contratação 

temporária de professores temporários, da Secretaria de Educação (SEEDF).  

Já é de conhecimento absoluto que a pandemia, na qual estamos enfrentando, 

afetou diversas esferas da sociedade e com isso o calendário letivo foi totalmente alterado, 

onde o ano letivo de 2020 irá se encerar apenas em janeiro de 2021.  

O último processo seletivo para contratação de professores temporários foi 

realizado em 2018 e contou com mais de 40 mil concorrentes. Então, existe neste caso uma 

grande inviabilidade social para se realizar novo processo seletivo, pois com um alto número de 

candidatos existe também o alto nível de contágio do Covid-19. 

Nesse sentido, a Comissão de Professores de Contrato Temporário tem 

procurado e apresentado diversos fatores para a prorrogação destes contratos. Estes fatores 

são de interesse do Estado e também dos contratados, visto que, esta é a melhor opção a ser 

feita diante do cenário atual de saúde pública. 

Diante disto, solicito a Secretaria informações nos termos a seguir: 

 

1- Visto que a data de encerramento é em janeiro de 2021, os contratos 

temporários serão prorrogados até o final do calendário letivo de 2020? ; 

 

2- Como será feito um novo processo seletivo diante do cenário atual? Existe 

previsão para novo processo seletivo em 2021? ; 
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3- Caso os contratos não sejam prorrogados, como ficará a SEEDF sem estes 

professores temporários durante o ano letivo de 2021? 

 

Sem mais no momento, aguardo resposta sobre a referida solicitação, agradeço 

pela atenção e me coloco a disposição.  

 

Atenciosamente, 

 

 
JULIO CESAR RIBEIRO  
DEPUTADO FEDERAL 


