
CUIDADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM DOCENTE 
informações necessár ias . A exceção 
fica por conta da habi l i tação profis
sional, descrita anteriormente. 

Registro 
A pessoa não pode trabalhar sem que 
tenha sido registrada, e sem que te
nha feito o exame médico admissio-
nal . Isto vale para o per íodo da ex
periência t a m b é m . Imagine que esta 
pessoa está em "experiência", sem re
gistro, e sofra um acidente de traba
lho: a responsabilidade será do em
pregador que não efetivou o registro! 
E se este trabalhador vem a óbito em 
consequência do acidente? Mais gra
ve ainda... Vale lembrar, ainda, que o 
custo do exame médico admissional é 
do empregador! 

á um ditado popular que diz: 
"pau que nasce torto, morre tor
to". Este ditado nos ensina que 

para algo terminar bem, precisa come
çar igualmente bem. Se começa mal, di
ficilmente poderá ser corrigido. Com a 
relação de trabalho não é diferente: uma 
boa contratação tende a gerar uma boa 
relação profissional durante todo o tem
po de execução do contrato de trabalho, 
e até após o encerramento deste. Já uma 
contratação mal feita leva a uma má 
execução do contraio, com serviços mal 
leitos, clientes prejudicados e, não rara
mente, ainda termina com uma ação ju
dicial na Justiça do Trabalho. 

Antes de nos atermos especifica
mente à contratação, é sempre bom 
lembrar quem são os indivíduos partici
pantes deste contrato: de um lado temos 
o empregador, a escola, que necessita de 
mão de obra para obter bons resultados 
em sua atividade; de outro lado temos 
o trabalhador, o professor, que está dis
posto a executar aqueles trabalhos em 
troca de uma remuneração justa. O em
pregador deve ter a consciência de que 
o colaborador não é apenas mais uma 
peça na engrenagem da instituição de 
ensino: é uma vida humana que está se 
dispondo a trabalhar juntamente com o 
empresário para que, juntos, obtenham 
sucesso no empreendimento! 

Muita gente não entende, por 
exemplo, a caracterização do chama
do "acidente de trajeto" como acidente 
de trabalho; porém, desde o momen
to que o trabalhador sai de casa para 
o trabalho, ele está sob responsabilida
de do empregador! Ele só saiu de casa 
porque tinha este emprego. Assim, o 
empresário é responsável por seus em
pregados desde o momento que eles 
saem de casa, até o seu retorno. 

Uma vez os gestores escolares cons
cientes da responsabilidade acima, po
demos agora falar do processo de con
tratação e suas particularidades: 

Habilitação profissional 
De acordo com o Art . 317 da CLT, pa
ra o exercício do magistério é obriga
tório o registro do profissional jun
to ao Ministér io da Educação (MEC). 
Portanto, cabe ao estabelecimento con
firmar tal registro de seus professores, 
podendo, neste caso, exigir que o tra
balhador apresente documento com
probatório, ou sua fotocópia. 

Documentação 
A Lei 5.553/68 proíbe o empregador 
solicitar fotocópias de documentos 
aos seus empregados, mas prevê que o 
empregador retenha estes documen
tos por até cinco dias, para extrair as 

experiência anterior 
A Lei 11.644/08 proíbe o empresá
rio de exigir que o empregado tenha 
mais de seis meses de experiência. 
Naturalmente o empresár io seleciona
rá e contratará o candidato mais ex
periente; entretanto, na oferta da vaga 
não poderá ser mencionada experiên
cia superior a seis meses. Por outro la
do, a CLT permite que se faça contra
to de experiência de até 90 dias com 
qualquer trabalhador, incluindo-se aí 
os profissionais do magistério. 

Legislação 
A CLT possui regras específicas para o 
exercício do magistério, descritas em 
seus artigos 317 a 323. Há que se obede
cer t a m b é m à Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, a lém das Convenções e 
Acordos Coletivos de Trabalho, firma
dos pelos sindicatos da categoria. 

Estes são apenas alguns pontos-
chave, mas que são basilares para uma 
boa contratação de um professor por 
uma inst i tuição privada de ensino. 

Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 11, n. 127, p. 36, abr. 2010.




