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Curitiba, 26 de junho de 2020. 

 

Ofício: 054/2020  

Assunto: Retomada dos contratos de RIT da rede municipal 

 

 

Ilustríssima Senhora,  

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE 

CURITIBA – SISMMAC, na qualidade de representante dos profissionais do magistério de 

Curitiba, vem por meio desse, solicitar o que segue: 

Com a não renovação de parte dos contratos de RIT no dia (13/04) início do trabalho remoto 

dos(as) professores(as), cerca de 600 contratos foram suspensos, segundo informou a própria 

prefeitura em reunião; 

Considerando que nos próximos dias ocorrerá a renovação dos contratos vigentes, conforme 

Ata da reunião de negociação do dia 08/06/2020;  

SOLICITAMOS a retomada de TODOS os contratos de RIT da rede municipal, visto que: 

- São necessários para garantir o trabalho coletivo que os(as) professores(as) estão 

desenvolvendo nesse difícil momento de pandemia e trabalho remoto; 

-  Com a retomada de tele aulas do componente curricular da língua inglesa, a SME está 

mantendo corte de RIT de professores que desenvolviam essa função nas escolas, de modo 

totalmente incoerente; 

- A manutenção desse corte sem previsão de retorno deixou essas 600 famílias com muitas 

dificuldades financeiras, já que a maioria tinha previsão de manutenção por todo o ano letivo e corte 

somente durante o recesso escolar; 

- Que a manutenção do corte e redução drástica salarial tem dificultado inclusive o 

adiamento das parcelas dos empréstimos consignados em folha, pois na sua maioria os bancos estão 

fazendo esse adiamento somente via refinanciamento e colocando como critério que o(a) servidor(a) 

tenha margem positiva. O que no caso dos(as) professores(as) com redução de metade do salário 

dificilmente é possível; 

- As professoras que atuam nas salas de recursos multifuncionais, de aprendizagem e de 

altas habilidades devem declarar disponibilidade de 40 horas semanais ao aceitar a função, portanto 

tem seu planejamento familiar feito com a garantia de RIT durante todo ano letivo, visto ser uma 

exigência da própria administração municipal para aceitar a função;  
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Reforçamos a solicitação de reunião de negociação sobre esta questão, conforme já 

solicitada no oficio 050/2020, mesmo que virtualmente neste momento de aumento de casos de 

COVID, conforme também citamos no ofício nº 053/2020. 

Solicitamos previsão de retomada dos contratos de RIT interrompidos na suspensão das 

aulas presenciais. 

Salientamos ainda a previsão da retomada dos contratos de RITs de(a) professores(as) que 

atuam nas salas de recurso multifuncionais, de aprendizagem e de altas habilidades, as quais têm 

prevista a disponibilidade de 40 horas de trabalho semanal para desenvolverem suas funções.  

 

Sendo o que tínhamos para o momento e no aguardo de breve retorno, despedimo-nos. 

 

Atenciosamente, 

 

 
Rafael Alencar Furtado 

Direção do SISMMAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilma. Sra.  

Maria Silvia Bacila  

Secretária Municipal de Educação de Curitiba 

N/C 

Com cópia: 

Ilma. Sra. Luciana Varassin – Superintendente de Gestão de Pessoal 

Ilma. Sra. Gislaine Coimbra Budel – Diretora do DIAEE – Departamento de Inclusão e 

Atendimento Educacional Especializado 
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