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Reunida com o Secretário Estadual da Educação, na 
tarde de quarta-feira, 21/3, a Diretoria da APEOESP 
cobrou soluções para assuntos de interesse da nossa 
categoria.

Sobre reajuste salarial
Em primeiro lugar, a presidenta da APEOESP ques-

tionou sobre o pagamento do reajuste de 7% aprovado 
recentemente na Assembleia Legislativa, após grande 
mobilização das professoras e dos professores, organi-
zados pelo nosso Sindicato. O Secretário informou que 
o pagamento ocorrerá após a sanção do projeto de lei 
pelo governador do Estado. Nesse caso, o pagamento 
poderá ocorrer no quinto dia útil de abril, sendo os 
retroativos pagos em folha suplementar.

Em função de muitos questionamentos de professo-
ras e professores, a APEOESP também pediu informa-
ções sobre a data de pagamento do bônus: ocorrerá 
até o final de abril.

Lembramos que a APEOESP conquistou na justiça, 
10,15% de reajuste e que o governo teve seus recur-
sos negados em todas as instâncias. Nosso Sindicato 
está tomando todas as providências cabíveis para que 
a decisão judicial seja cumprida.

Nova lei de contratação de temporários
Em relação aos professores temporários (categoria 

O), a APEOESP cobrou as providências necessárias ao 
cumprimento da estratégia 18.20 do Plano Estadual de 
Educação (nova lei de contratação, com equiparação de 
direitos com os efetivos). O Secretário respondeu que 
a minuta de projeto de lei encaminhada pela APEOESP 
está sob análise.

Diretorias podem realizar contratações
Quanto à atribuição de aulas, a presidenta da APEO-

ESP transmitiu ao secretário que tem havido dificulda-
des para a contratação de professores da categoria O, 
tendo em vista que as Diretorias de Ensino exigem 
que assumam a carga horária mínima de 19 aulas. A 
SEE respondeu que as Diretorias tem autorização para 
flexibilizar a carga horária.

Informou também que está autorizada a contratação 
de professores eventuais (categoria V). Professores da 
chamada “categoria V” também podem assumir aulas 
como professores da categoria O, mediante contrata-
ção, o que está de acordo com a posição da APEOESP.

Solicitamos a todos e todas que informem os casos 
nos quais esteja havendo dificuldades para contratação 
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de professores, para que possamos levar ao conheci-
mento da SEE. 

Encaminhar para presiden@apeoesp.org.br.

Pagamentos atrasados
A SEE admitiu que em torno de 230 professores que 

assumiram aulas em substituição não receberam seus 
pagamentos nos dias 7 e 8/3, devido a inconsistências 
no sistema da Secretaria da Fazenda. Na medida em 
que os dados estão sendo corrigidos, os professores 
e professoras estão recebendo aviso de ordem de 
pagamento.

Chamada de PEB I
Perguntado sobre a chamada dos aprovados no 

concurso de PEB I, o coordenador da CGRH, presente 
à reunião, informou que as datas previstas são:

Escolha na capital: 19 a 27/4.
Escolha no interior: 18/4 em 7 polos, mais Ribeirão 

Preto.
O total de cargos é de 2.236, sendo o total de va-

gas de 1.069. Todo o processo de nomeação e posse 
deve encerrar-se até maio, com início de exercício em 
agosto.

Reposições de aulas
A APEOESP reclamou ao secretário que reposições 

de aulas referentes às paralisações de 27/10 e 11/11, 

embora autorizadas, não estão sendo viabilizadas pe-
las escolas por falta de orientação. O coordenador da 
CGRH disse que as orientações – já encaminhadas no 
ano passado – serão reafirmadas após providências da 
Prodesp para abrir o sistema, de forma a que possam 
ser realizados os devidos registros nos prontuários, nos 
casos em que as reposições já foram feitas e inclusive, 
pagas. Há casos em que os professores ainda não 
conseguiram repor.

A CGRH informou que quem não conseguiu rea-
lizar as reposições de 2017, poderá fazê-lo com aulas 
eventuais agora em 2018.

Quanto às reposições de 19/2 e 8/3, estão sendo 
finalizados os trâmites na SEE para que possam ocorrer.

Contra a privatização (CIS)
Mais uma vez, a APEOESP questionou a SEE sobre 

a implementação do Contrato de Impacto Social, que 
poderá iniciar o processo de privatização das escolas 
estaduais, tendo em vista que já circula uma extensa 
lista de unidades escolares que poderiam aderir ao 
programa.

A SEE reafirmou que se trata de um projeto do 
governo, que não passou por decisão da pasta.

A presidenta da APEOESP deixou claro que o Sindi-
cato não aceitará em hipótese alguma a implementação 
deste projeto de privatização e lutará contra ele de todas 
as formas, inclusive judiciais.
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