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Secretaria de Comunicação

Em reunião emergencial mantida pela Presidenta e o Vice-
-Presidente da APEOESP, na tarde desta quarta-feira, 10/1, 
com a Secretaria da Educação, o sindicato esteve com o 
Chefe de Gabinete para tratar das convocações de aprovados 
nos concursos de PEB I e PEB II, conforme compromisso 
que reiteradamente assumimos com a categoria.

Concurso de PEB I
Em relação ao concurso de PEB I, o Chefe de Gabinete 

informou que existe a decisão da SEE de realizar a convo-
cação do maior número possível de candidatos, de acordo 
com solicitação da APEOESP. A intenção da Secretaria é de 
realizar uma chamada de âmbito estadual, equalizando a 
relação entre vagas e candidatos. Para a implementação da 
chamada nesses termos, o Gabinete do Secretário aguarda 
um parecer preciso da Consultoria Jurídica da Secretaria e 
em breve formalizará a decisão.

Concurso de PEB II
Em relação ao concurso de PEB II, a APEOESP reiterou 

a solicitação de nova chamada urgente, também de âmbito 
estadual. Como há dúvidas sobre o total de candidatos já 
empossados e cargos preenchidos, a APEOESP solicitou 
uma certidão e o pleito é que sejam nomeados candidatos 
aprovados que restam serem chamados para completar os 
59 mil cargos anunciados no edital. Na ocasião, a APEOESP 
deixou claro para a SEE que usará todos os instrumentos 
jurídicos necessários para que as regras do concurso sejam 
cumpridas, tendo em vista que há tese já pacificada no âmbito 

do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a obrigatoriedade 
dos entes federados darem posse e nomeação aos aprova-
dos em concursos até que se esgotem as vagas anunciadas.

Atribuição de aulas
Na reunião, a APEOESP reiterou solicitação de alguns 

pontos da resolução de atribuição de aulas ainda não aten-
didos, entre eles:
  Atribuição no decorrer do ano letivo de forma centrali-

zada (em estudo).
  Incluir licença-prêmio nos casos em que é possível se 

ausentar quando do uso do artigo 22. (Houve compro-
misso da SEE de reestudar este ponto.)

  Acrescentar parágrafo nas fases de atribuição previstas no 
artigo 27, deixando clara que a ordem da atribuição é a 
ordem de classificação. (Também será estudado.)

  Lista única de classificação para professores temporários 
– categoria O e candidatos a contratação. 

Fechamentos de escolas e 
escolas de tempo integral

A APEOESP cobrou respostas para casos anunciados de 
fechamentos de escolas e classes na Baixada Santista, Ca-
rapicuíba e Guaratinguetá, bem como implementações de 
escolas de tempo integral contra a vontade da comunidade 
na região Oeste de São Paulo e Guapiara. A SEE informou 
que haverá uma reunião interna sobre esses assuntos na 
próxima segunda-feira.
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