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Secretaria de Comunicações

Ao final da reunião da comissão de gestão da carreira ocorrida 
nesta quinta-feira, 1º de dezembro, o secretário da Edu-

cação divulgou que a atribuição de aulas para 2012 ocorrerá 
nos dia 23 e 24 de janeiro (efetivos) e 27 a 31 de janeiro (não 
efetivos, OFAs-categoria “F” e contratados em caráter temporá-
rio).  A decisão é excepcional, válida para a próxima atribuição.

A APEOESP vem lutando pela revogação da Resolução 
44 (que dividiu nossas férias em dois períodos de 15 dias em 
janeiro e julho) e pela realização da atribuição em dezem-
bro. A SEE alegou inviabilidade da atribuição em dezembro 
deste ano e pretendia iniciar a atribuição em 17 de janeiro, 
quebrando as férias de janeiro pela metade. Após muita 
pressão da APEOESP e dos professores houve recuo da 
Secretaria, ficando o início da atribuição para  23 de janeiro. 
O secretário também assegurou que os professores terão 
30 dias de descanso em julho, entre férias e recesso.

Houve compromisso público do secretário da Educação 
de viabilizar a atribuição de aulas para o ano letivo de 2013 
em dezembro de 2012, permitindo, assim, a revogação da 
Resolução 44.

Jornada do piso será implementada
Na mesma reunião o secretário confirmou que implemen-

tará para o ano letivo de 2012 a composição da jornada de 
trabalho prevista na lei do Piso Salarial Profissional Nacional (lei 
11.738/08), que prevê no mínimo 1/3 para atividades extra-
classe. Atualmente o Estado aplica apenas 17% da jornada em 
atividades fora da sala de aula. O secretário já havia manifestado 
a mesma posição na audiência pública ocorrida na Comissão 
de Educação da Assembleia Legislativa, no dia 30/11.

A confirmação vem após a APEOESP conquistar na 

Justiça uma liminar que determina a imediata aplicação da 
lei e após o governador do Estado, Geraldo Alckmin, ter 
declarado que a lei será aplicada, com a contratação de mais 
professores, convocação de concursados e aumento de 
carga horária de professores que já se encontram na rede.

Vamos nos manter vigilantes quanto a essa questão e 
nos mobilizaremos para cobrar sua efetivação. 

Redução da quarentena
O secretário da Educação informou ainda que está na 

Casa Civil, para envio à Assembleia Legislativa, projeto de 
lei que reduz a quarentena para os professores da categoria 
“O” e para os atuais categoria “L” de 200 dias para 30 dias.

Plano de carreira
Na reunião foram definidos os itens que poderão ser 

utilizados para a evolução funcional pela via não acadêmica, 
como parâmetros para a continuidade dos trabalhos do 
Grupo de Trabalho nº 2 da Comissão Paritária.

Os novos itens não substituirão, mas se somarão aos que 
atualmente já compõem a evolução funcional pela via não 
acadêmica, nos fatores “atualização”, “aperfeiçoamento” e 
“produção profissional”.

Na mesma reunião também foram votados os itens que 
deverão compor a evolução funcional pela via acadêmica. 
Tais itens dizem respeito à formação em nível de Pós-Gra-
duação (Mestrado e Doutorado), que pode ser realizada 
não apenas na disciplina específica, mas na área da Educação.

Os trabalhos da comissão paritária serão retomados 
no final do mês de fevereiro de 2012, em calendário a ser 
definido e publicado.

ATRIBUIÇÃO DE AULAS 
TERÁ INÍCIO NO DIA 23 DE JANEIRO

Decisão significa recuo da SEE: pela proposta inicial, 
atribuição começaria no dia 17/01

Secretário também confirma que jornada do piso será 
implementada. APEOESP conquistou liminar na Justiça

Nesta sexta-feira, 02/12, a UBES - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, 
com participação da APEOESP, promove a passeata “Estou com os professores 
juntos por uma EDUCAÇÃO do tamanho do Brasil” . A concentração será no MASP, av. 
Paulista, a partir das 14 horas. Orientamos as subsedes e os diretores da Capital e da 
Grande São Paulo a participar da atividade.
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