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Secretaria de Comunicações

CER aprova continuidade da luta 
pelas reivindicações da categoria

Reunido nesta sexta-feira, 18 de no-
vembro, o Conselho Estadual de Represen-
tantes da APEOESP decidiu a continuidade 
da luta contra as férias repartidas; atribuição 
de aulas centralizada em dezembro; aplica-
ção imediata da jornada do piso; reposição 
salarial de 36,74% com incorporação das 
gratificações, extensiva aos aposentados; 
carreira justa que atenda às necessidades 
dos profissionais da educação;  debate 
sobre a carreira em toda a rede; contra 
as “ilhas de excelência” no ensino médio, 
direitos e condições de trabalho iguais para 
todos; e outras reivindicações.

O eixo da luta aprovada no CER aponta 
a perspectiva de que o ano letivo não se 
inicie se não forem asseguradas as férias 
integrais em janeiro. Além da luta pela 
revogação da divisão das nossas férias, a 
APEOESP também apresentou à Secretaria 
da Educação propostas para possibilitar a 
atribuição em dezembro ou, alternativa-
mente, professores efetivos e estáveis em 
dezembro e os OFAS nos últimos dias de 
janeiro, ou, ainda, todos os professores nos 
últimos dias de janeiro.
Entre as ações aprovadas estão:
•  Convocação massiva para a assembleia 

estadual de 25 de novembro às 14 horas 
na Praça da República;
•  Delegações de 2 representantes de cada 

subsede à audiência pública do dia 30/11, 
às 14h30 na Alesp, com o secretário da 
Educação;

•  Denunciar a perspectiva de desemprego 
na categoria (professores das categorias 
“L” e “O”)
•  Ação judicial para implementação da 

jornada prevista na lei do piso se a SEE 
não apresentar a data de sua implemen-
tação. Queremos a aplicação conforme 
o texto da lei
•  Realizar encontro estadual de professores 

do ensino médio. Lutar por condições de 
trabalho e um ensino médio que atenda 
aos filhos da classe trabalhadora
•  Debater a proposta de ensino médio 

profissionalizante do governo junto com 
o sindicato da Fundação Paula Souza
•  Fazer levantamento e lutar pela reaber-

tura das salas fechadas, sobretudo no 
ensino médio noturno
•  Denunciar a falsa democracia dos “polos” 

da SEE
•  Lutar pelo limite de 35 alunos por sala 

de aula
•  Realizar encontro dos professores de 

EJA em 26/11
•  Pela reorganização dos tempos e espaços 

escolares
•  Rejeitar projeto de privatização de esco-

las do Unibanco
•  Participar do plebiscito pelos 10% do PIB 

para a educação
•  Prosseguir debate sobre a democratiza-

ção dos meios de comunicação.
O CER aprovou ainda moção de apoio 

aos professores do Pará, que realizaram 53 dias 

de greve, e uma moção de repúdio à ação dos 
policiais militares contra os estudantes da USP.

Abaixo, publicamos Portaria DRHU 67, 
que trata da publicação da classificação dos 
professores para o processo de atribuição 
de aulas.

Entrega dos cartões ao governador 
pelo fim das férias repartidas

Após a reunião do CER, na parte da 
tarde, uma delegação de diretores e con-
selheiros da APEOESP, em três ônibus, se 
dirigiram ao Palácio dos Bandeirantes para 
a entrega de milhares de cartões subscritos 
por professores da rede estadual de ensino 
dirigidos ao governador do Estado pelo fim 
das férias repartidas. 

Uma comissão composta pela presi-
denta da APEOESP, professora Maria Izabel 
Azevedo Noronha, e por membros da 
diretoria foi recebida pela Subsecretária de 
assuntos parlamentares da Casa Civil. Além 
da entrega dos milhares de cartões contra 
as férias repartidas, a comissão protocolou 
ofício com as principais reivindicações da ca-
tegoria. A Subsecretária comprometeu-se 
a encaminhar as demandas ao governador.  

A APEOESP mantém a luta pela atri-
buição de aulas em dezembro e 30 dias 
ininterruptos de férias em janeiro a todos 
os professores. Vamos continuar a pressão 
sobre a Secretaria da Educação e também 
cobrar retorno às demandas da categoria 
diretamente no Palácio dos Bandeirantes. 

Fixa datas e prazos para a divulgação da classificação dos inscritos 
no processo inicial de atribuição de classes e aulas de 2012.

O Coordenador da Coordenadoria de Gestão e Recursos, 
considerando a necessidade de estabelecer datas e prazos para 
a divulgação da classificação dos inscritos no referido processo, 
expede a presente Portaria.

Art. 1º – A divulgação da classificação dos inscritos para o 
processo de atribuição de classes/aulas referente aos ano de 2012 
estará disponível na internet no endereço http://drhunet.edunet,sp.
gov.br/PortalNet/, conforme segue:

I – Titulares de Cargo:
a) 25-11-2011 – divulgação da classificação;

b) de 25/11 a 28-11-2011 – prazo para interposição de recursos 
no endereço acima, até as 23 horas do dia 28-11-2011;

c) de 25/11 a 28-11-2011 – digitação das decisões sobre os 
recursos no endereço acima;

d) até 5/12/2011 – divulgação da classificação final.
II – Ocupantes de função-atividade/candidatos à contratação:
a) 07-12-2011 – divulgação da classificação;
b) de 07/12 a 12-12-2011 – prazo para interposição de re-

cursos, no endereço acima, até as 23 horas do dia 09-12-2011;
c) de 07/12 a 12-12-2011 – digitação das decisões sobre os 

recursos, no endereço acima;
d) até 16-12-2011 – divulgação da classificação final.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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