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Secretaria de Comunicação

No próximo domingo, 20, celebra-se no Brasil o Dia da 
Consciência Negra. A data faz referência  à morte de Zumbi 
dos Palmeiras, em 1695, escravo que se tornou líder do Qui-
lombo dos Palmares ao lado de sua companheira Dandara.

Como parte das celebrações, em São Paulo acontecerá 
a 13ª Marcha da Consciência Negra, com a participação da 
APEOESP. A concentração está marcada para as 11 horas, 
no vão-livre do MASP (avenida Paulista). Às 16 horas haverá 

caminhada até o Teatro Municipal – o percurso prevê que a 
marcha percorra a avenida Paulista, rua da Consolação e rua 
Xavier de Toledo, encerrando-se nas escadarias do Municipal.

Neste ano, a marcha denunciará a morte de jovens ne-
gros, principalmente nas periferias, o massacre do Carandiru 
de 1992 e a recente anulação dos julgamentos que conde-
naram 74 policiais pelos assassinatos de 111 presidiários.

As subsedes devem participar das atividades regionais.

SEE transmite 
informações às 

DEs sobre Concurso 
de Remoção

A Secretaria da Educação transmitiu às Diretorias de 
Ensino informações e instruções relativas ao Concurso 

de Remoção de Docentes/2016.
Entre outras informações, o comunicado afirma que “o 

resultado da Atribuição da Remoção foi disponibilizado para 
todos os docentes por meio do sistema GDAE, a partir de 
11/11/2016. Assim, todos os candidatos inscritos terão a 
oportunidade de conhecimento de forma igualitária com 
os candidatos que anteriormente obtiveram informação 
das Diretorias, as quais não atenderam a referida exigência, 
quanto à não divulgação neste momento."

Informa ainda que "os candidatos inscritos que tiverem 

dúvidas a respeito do resultado da atribuição das vagas em seu 
nome deverão contatar a própria Diretoria de classificação, 
a qual se reportará diretamente ao CEMOV (CGRH) para 
esclarecimentos, se houver necessidade."

Diz também o comunicado que "o Ato pertinente ao 
Concurso de Remoção – Docentes 2016 será publicado 
em Diário Oficial, oportunamente, contendo as devidas 
orientações para a movimentação que se dará no início do 
ano letivo de 2017."

Com a publicação dos resultados da remoção, espera-se 
agora a chamada dos concursados PEB II, conforme autori-
zação do governador publicada em 15/10/16. 

13ª Marcha da Consciência Negra 
será no domingo, 20, na Paulista


