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Assunto: Novo entendimento sobre estabilidade provisória da servidora gestante contratada por prazo determinado.Assunto: Novo entendimento sobre estabilidade provisória da servidora gestante contratada por prazo determinado.

 

Considerando as contratações de Professor Substituto em caráter excepcional e Temporário de que trata o art. 2º, IV, da Lei nº 8.745/93;

Considerando a Nota Técnica SEI nº 8472/2021/ME, que concluiu que a estabilidade provisória à servidora gestante se aplica também às servidoras

contratadas por prazo determinado nos termos da lei nº 8.745, de 1993;

Considerando consulta a respeito da nota supracitada, realizada pela Coordenadoria de Admissão de Pessoal à Coordenadoria de Legislação e

Normas (CLN-DGP), gerando o Parecer datado em 24 de maio de 2021 e o PARECER n. 00395/2021/CONSUL/PFIFSÃO PAULO/PGF/AGU, emi do

pela Procuradoria Federal junto ao IFSP.

A Diretoria de Gestão de Pessoas, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Ins tucional juntamente com a manifestação favorável do Reitor,

reconhecem que a estabilidade prevista no art. 10, II, 'b' do ADCT aplica-se às servidoras que ocupem cargos em comissão, funções de confiança e

contratos temporários, independentemente da natureza do vínculo mantido com a Administração.

Diante do exposto, segue orientações específicas acerca dos contratos temporários:

Para contratos temporários sem possibilidade de renovação (contratos com 2 anos completos ou casos em que o servidor efe vo

tenha retornado a a vidade), tanto para estado gravídico quanto para parturiente: será efetuado o cálculo da indenização,

considerando valores inerentes ao cargo que faria jus até o 5º (quinto) mês após o parto.

Para contratos temporários com possibilidade de renovação: não deverá ser rescindido até o 5º (quinto) mês após o parto, salvo em

situações excepcionais, jus ficadas pelo interesse da administração (que deverá ser reportada a Coordenadoria de Admissão de

Pessoal).

A Diretoria de Gestão de Pessoas fica à disposição para sanar eventuais ques onamentos, através de suas Coordenadorias vinculadas ao SIASS,

Coordenadoria de Saúde do Servidor (CSS-DGP), Coordenadoria de Atenção à Saúde de Pessoal (CASP-DGP), bem como, da Coordenadoria de

Admissão de Pessoas (CAP-DGP).
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