
21/03/2017 22

Como parte das ações aprovadas na assembleia de 
15 de março, as subsedes devem organizar na quinta-
-feira, 23,  coleta de votos em consulta popular sobre a 
Reforma da Previdência. A Sede Central já encaminhou 
materiais e orientações para todas as regiões.  

Na Capital,  haverá postos de coleta de votos na 
Praça da República, Praça da Sé, estação Brás do Metrô 
e Terminal Rodoviário do Tietê.

Adiada chamada do 
concurso de PEB II 

Comunicado da CGRH/SEE aos dirigentes de ensino  
informa que foi adiada para “momento mais oportuno” 
a quarta chamada de aprovados no concurso de PEB II.

Em reunião mantida entre a APEOESP e o Secretário 
da Educação no dia 13 de março, fomos informados 
que a chamada poderia ocorrer no segundo semestre, 
porém não havia confirmação.

Publicamos abaixo a íntegra do comunicado, conten-
do as razões alegadas para o adiamento da chamada.

Prezado (a) Senhor (a) Dirigente Regional de Ensino,

Tem este a finalidade de informar que a realização da 
4ª etapa de sessão de escolha de vaga para o cargo PEB 
II, inicialmente prevista para o mês de Março/2017, será 
adiada para momento mais oportuno, tendo em vista o 
relato das Diretorias de Ensino de que há muitos docentes 
nomeados em Dezembro/2016 que ainda possuem prazo 
legal para posse e exercício no cargo e a necessidade de 
acomodação destes ingressantes.

Ademais, o levantamento das aulas livres remanes-
centes do Processo Inicial de Atribuição de Classes e 
Aulas/2017, somado a outros levantamentos efetuados 
no âmbito desta CGRH, sinalizaram a necessidade de 
adoção de providências imediatas para otimização do 
quadro de docentes que já atuam na Rede, previa-
mente à realização do evento.

Face ao exposto, informamos que novas orientações a 
respeito da realização da 4ª etapa de sessão de escolha de 
vaga para o cargo PEB II, bem como a definição de novo 
cronograma para o evento, serão enviados às Diretorias 
de Ensino oportunamente.

Por fim, aproveitamos o ensejo para agradecer a todos 
os envolvidos neste processo, por todo o trabalho realizado 
e pelo empenho que dedicam à execução do evento!

Atenciosamente,

CEMOV/DEAPE/CGRH

Consulta popular 
sobre Reforma da 
Previdência 

Secretaria de Comunicação


