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Desde o início deste ano, a Diretoria-Geral e o CIEE vêm envidando

esforços no sentido de resolver os empasses decorrentes da insuficiência numérica de mão

de obra destinada ao serviços prestados pela Creche deste Poder Judiciário.

Em janeiro de 2014, realizou-se uma seleção emergencial de estagiários

na qual foram aprovados 56 (cinqüenta e seis) estudantes de pedagogia. Deste quantitativo,

20 (vinte) estudantes aceitaram; 26 (vinte e seis) recusaram-se em assumir; 1 (um) estamos

aguardando resposta; 1 (um) está aguardando convocação e 8 (oito) possuem

disponibilidade para estagiar somente no período vespertino.

Em 12 de março, a Diretoria de Recursos Humanos, ainda, realizou

reunião com o CIEE para a realização de outra seleção emergencial.

Diante deste quadro, com a anuência da Diretoria-Geral, informamos a

suspensão temporária de aproximadamente 4 (quatro) semanas no atendimento, da turma

INFANTIL 1B, do turno matutino.

Convém ressaltar que outras medidas poderão ser tomadas como a

suspensão de turmas do período matutino, caso não haja reposição da força de trabalho em

tempo hábil.

Tal providência de suspensão das atividades relativas à turma infantil 1B

decorre dos seguintes fatores:

a) a turma infantil 1B requer especial atenção pois é constituída por

crianças de 1 (um) ano de idade, totalizando 8 alunos e a medida adotada atinge o menor

quantitativo de crianças matriculadas na Creche;

b) obrigatoriedade de freqüência das crianças de 4 ou 5 anos de idade,

em conformidade à Resolução n° 5, de 17 de dezembro de 2009, do Ministério da

Educação/Conselho Nacional da Educação, em seu art. 5,§ 2°, relata que: "É obrigatória a

matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de

março do ano em que ocorrer a matrícula".

Sensíveis aos transtornos causados às famílias afetadas pela medida,

informamos que o Tribunal já adotou providências com a finalidade de sanar os problemas

aqui apresentados, e contamos com a compreensão de todos.
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