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REQUER A SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO INFORMAÇÕES
SOBRE A QUANTIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS CEDIDOS OU LOTADOS NA
SEDUC-MT NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no art. 28 da Constituição
Estadual c/c art. 183, inciso VIII do Regimento Interno do Poder Legislativo, REQUER a Secretária de Estado
de Educação do Estado de Mato Grosso que preste as informações solicitadas neste requerimento:

JUSTIFICATIVA

No ano de 2017, a Secretaria de Estado e Educação (Seduc) tinha cerca de 24.075 professores cadastrados,
entre contratados e concursados. Um número consideravelmente pequeno, tendo em vista, que naquele
mesmo ano a rede estadual ofertou mais de 108 mil novas vagas para alunos.
Consequentemente, o número de docentes que acumulam cargos em instituições diferentes é grande,
porque ganham baixos salários e precisam complementar a renda.
Além do aspecto financeiro, a desvalorização da carreira também contribui para a precarização dessa
atividade e, então as faltas. A modificação do cenário da profissão extrapola as atribuições dos gestores,
pois depende de mudanças em políticas públicas.
Nesse contexto, é sabido que os educadores participam ativamente da formação dos cidadãos e
desempenham um papel fundamental na difusão de conhecimentos científicos e desenvolvimento social dos
adolescentes e jovens.
Posto isso, solicito informações da Secretária de Educação referente ao número de servidores da Seduc,
quais sejam:
1 – Qual a quantidade de servidores efetivos e temporários da Secretaria Estadual de Educação de Mato
Grosso?
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2 – Qual o número de servidores efetivos da Seduc lotados em outras repartições/orgãos?
3 – Qual a quantidade de servidores efetivos e temporários da Secretaria Estadual de Educação de Mato
Grosso que estão trabalhando no município de Rondonópolis?
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