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Vitória judicial da APEOESP garante
pagamento correto da GTCN
A
PEOESP assegura mais uma vitória
jurídica em prol da categoria: a
CGRH/SEE encaminhou às Diretorias
Regionais de Ensino comunicado para
que toda a rede estadual de ensino
cumpra decisão judicial em mandado
de segurança coletivo impetrado pela
APEOESP para que a Gratificação por
Trabalho em Curso Noturno (GTCN) não
mais seja limitado a 100 horas mensais,
mas sim sobre a quantidade de aulas
que o docente ministra no noturno. A
sentença já transitou em julgado, ou
seja, não cabe mais nenhum tipo de
recurso, em nenhuma instância judicial.
Com isso, as unidades escolares
devem adotar os seguintes
procedimentos:
1. Rever a digitação das aulas dos docentes que ministram aulas no período
noturno, a partir deste Comunicado;
2. A partir de 25/04/2018, na coluna
NOT (em amarelo), incluir a quantidade de aulas que o docente ministra
no período noturno, de 01 a 25 aulas,
somando na última coluna (verde), as
aulas livres e substituição.
Após a implantação em folha do
pagamento correto da GTCN para
todos os filiados, a APEOESP tomará
as providências necessárias para
cobrar as parcelas vencidas desde o
ano de 2006.
Todos os docentes filiados ao Sindicato que ministraram aulas no período
noturno, a partir de 2006, serão beneficiados com a decisão favorável obtida
no mandado de segurança coletivo.

Reforçamos a informação de
que nosso Sindicato luta em todas
as frentes em defesa dos direitos
e reivindicações das professoras e
dos professores. A APEOESP negocia com as instâncias do governo,
mobiliza nas escolas e nas ruas,
promove atos, paralisações e greves
e, também, utiliza o direito de acionar
o poder judiciário quando o Estado
comete ilegalidades e não se dispõe
a corrigir seu desvio de conduta por
meio do diálogo.

APEOESP assinará nova modalidade
de plano de saúde, com menor custo
A APEOESP luta por saúde e educação públicas e todos os demais
serviços públicos de qualidade para
toda a população.
Lutamos pelo fortalecimento do
IAMSPE e pela ampliação e descentralização do atendimento, para que
toda a categoria possa ter serviços
médicos de qualidade. Afinal, nós
sustentamos o Instituto com as nossas
contribuições.
Entretanto, também oferecemos a
opção, para aqueles que necessitam
e desejam, do plano de saúde da
UNIMED, com atendimento em todo
o estado de São Paulo. Nos últimos
anos, tendo retomado a administração direta dos planos de saúde,
a APEOESP conseguiu reajustes
abaixo do que pretendia a UNIMED.
Ainda assim, sabemos, os valores

praticados são muito altos, sobretudo
para a nossa categoria, com salários
defasados.
Por isso, na próxima semana,
a presidenta da APEOESP deverá
assinar com a UNIMED uma outra
modalidade de plano, no sistema de
coparticipação, que visa reduzir custos
para o usuário, na medida em que, a
partir de um valor mínimo, ele pagará
apenas pelos serviços que utilizar, a
preços menores. Até a ocasião da assinatura, serão estabelecidas as datas
de início da vigência e outros detalhes
contratuais e operacionais.
Ao mesmo tempo, a APEOESP
já sinalizou à UNIMED que pretende obter o menor reajuste possível,
tendo em vista que a própria Seguradora reconhece a boa gestão que a
APEOESP vem realizando.

Publicado novo edital de convocação de PEB I para escolha de vagas
Conforme informado à APEOESP em reunião realizada na secretária da Educação em 2/5/18, foi publicado no DOE
desta quinta-feira, 3/5/18, o Edital (trechos reproduzidos abaixo) convocando professores aprovados no concurso de
PEB I para nova sessão de escolha de vagas, tendo em vista que não foram ainda preenchidas todas as vagas previstas
na chamada anterior do concurso.
Lembramos que o concurso de PEB I resultou da nossa greve de 2013 e que as sucessivas chamadas que vem
ocorrendo resultam do trabalho que a APEOESP realiza, fazendo chegar à SEE as reivindicações dos professores.
Lembramos ainda que temos reivindicado novos editais de convocação, para novas vagas de PEB I , uma vez que
as aposentadorias e exonerações na rede estadual de ensino continuam a ocorrer e lutamos para que o maior número
possível de professores e professoras se tornem efetivos/as, em benefício da carreira da magistério e da qualidade do
ensino.
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COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS - CONCURSO PÚBLICO PROFESSOR
EDUCAÇÃO BÁSICA I/2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO
DE ESCOLHA DE VAGAS
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos
Humanos da Secretaria de Estado da Educação, por meio
da Comissão Especial de Concurso Público instituída pela
Resolução SE 49, de 12 de setembro de 2014, no uso
de suas atribuições, nos termos das Instruções Especiais
SE 2, publicadas no DOE 13/09/2014, disciplinadoras
do Concurso em questão, COMUNICA a alteração do
item abaixo relacionado, referente à publicação no DOE
11/04/2018, retif. no DOE 14/04/2018:

II – POLO REGIONAL 1 - CAPITAL
Onde se lê: 1.653 cargos disponíveis
Leia-se: 1.654 cargos disponíveis
POLO REGIONAL 5 - D.E. CAMPINAS
Onde se lê: 148 cargos disponíveis
Leia-se: 146 cargos disponíveis
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS - CONCURSO PÚBLICO PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - 2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO
DE ESCOLHA DE VAGAS
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos
Humanos da Secretaria de Estado da Educação, por meio
da Comissão Especial de Concurso Público instituída pela
Resolução SE 49, de 12 de setembro de 2014, no uso de
suas atribuições, nos termos das Instruções Especiais SE 2,
publicadas no DOE 13/09/2014, disciplinadoras do concurso em questão, CONVOCA os candidatos habilitados e
classificados para sessão de escolha de vaga – em CONTINUIDADE, a ser realizada em dia hora e local adiante
mencionados, conforme segue:

I. INSTRUÇÕES GERAIS
1. A chamada para escolha de vagas obedecerá, rigorosamente, a ordem de Classificação Final, Lista Geral, em
Nível Regional, publicadas no DOE 7/3/2015.
2. O candidato convocado deverá comparecer munido de
DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO e do CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF ou se fazer representar
por procurador, legalmente constituído, portando xerocópia
dos documentos do candidato mencionados.
3. O candidato deverá confirmar dados pessoais no momento da sessão de escolha de vaga para fins de perícia médica
de ingresso para obtenção do laudo médico. A Secretaria
da Educação não se responsabilizará por informações
incorretas que inviabilizem o cadastro para agendamento
da perícia médica.
4. Processada a escolha de vaga pelo candidato ou seu
procurador, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.

5. O candidato que não atender à convocação para escolha de vaga ou dela desistir, terá esgotado seus direitos
no concurso;
   5.1 Excepcionalmente, a critério da Administração, o candidato que não atender à convocação para escolha de
vaga ou aquele que for nomeado e deixar de tomar
posse do cargo, poderá ser convocado novamente
para escolha de vagas, após a manifestação de todos
os candidatos aprovados no Polo Regional, durante o
prazo de validade do concurso público e obedecida
a ordem de classificação, observando-se o item 10,
Capítulo XIII das Instruções Especiais SE nº 2/2014.
6. Havendo cargos vagos remanescentes, no final de cada
sessão de escolha de vaga, serão chamados os candidatos
retardatários do horário, na data da convocação, obedecida
a ordem de classificação.
7. A Secretaria da Educação convoca, para sessão de escolha, número maior de candidatos do que cargos existentes,
a fim de assegurar o provimento de todos os cargos no
decorrer da sessão, nas hipóteses de não comparecimento/
desistência de candidatos.
8. Esgotados os cargos reservados, os candidatos excedentes, se houver, deverão aguardar próxima convocação para
escolha de vaga.
9. O candidato que escolher vaga deverá providenciar os exames médicos constantes no item 6, Capítulo XIV das Instruções Especiais SE nº 2 /2014,
para realização de perícia médica de ingresso.
10. Da mesma forma, o candidato que escolher vaga deverá observar os prazos e procedimentos relativos à perícia
médica constantes no Comunicado Conjunto CGRH-SE/
DPME- SPG 002, de 25-04-2018, publicado em DOE
26/04/2018, bem como a Instrução CGRH Nº 4, de 1º-092017, publicada em DOE 02/09/2017, que dispõe sobre
posse e exercício.

II. LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO
DE CHAMADA POLO 1
CARGOS DISPONÍVEIS: 225 cargos
LOCAL: CAETANO DE CAMPOS (SEDE DA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO)
ENDEREÇO: Praça da República nº 53 - República - São Paulo
QUADRO DE CHAMADA
(Dia - Horário - Lista - Nro de convocados)
10/05/2018 09:00- Lista Geral nro. 8916 ao 9365

POLO 2
CARGOS DISPONÍVEIS: 4 cargos
LOCAL: DER GUARULHOS NORTE
ENDEREÇO: RUA CRISTOBAL CLAUDIO ELILLO, 278
PARQUE CECAP - GUARULHOS - SP
QUADRO DE CHAMADA
(Dia - Horário - Lista - Nro de convocados)
10/05/2018 09:00- Lista Geral nro. 789 ao 808
(A íntegra do edital pode ser lida no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira,
3 de maio de 2018 - Poder Executivo - Seção I – páginas 292 a 294).
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