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Secretaria de Comunicação

APEOESP realiza IV ENCONTRO DO 
COLETIVO LGBT FERNANDO SCHUELLER 

Próximo de 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho 
LGBT, a APEOESP realiza o IV Encontro do Coletivo LGBT 
Fernando Schueller. O evento acontecerá nos dias 23 e 24 
próximos no auditório Florestan Fernandes, na Sede Central 
da APEOESP.

Cada subsede da APEOESP pode inscrever um(a) 
professor(a)  como delegado (a) ao Encontro. As inscrições 
encerraram-se em 15 de junho. 

Abaixo, segue a programação do Encontro: 

Programação
Dia 23/06/18
8h00-9h00 Credenciamento
9h00-9h30 Abertura
9h30-11h00 Debate: Gênero, religião e diversidade 
 na escola
11h00-12h30 Debate: Juventudes, Sexualidade, Relações 
 Raciais e LGBT na Escola

12h30-14h00 Almoço
14h00-15h30 Debate: Violência contra Raça e LGBT
15h30-17h00 Grupos de trabalho
  Propostas de ações de inclusão em 
     Políticas para LGBT 
  Apresentação de Oficinas inscritas 
     previamente pelos participantes

Dia 24/06/18
9h00-10h30 Propostas de Organização dos Coletivos 
 Regionais
  Apresentação de Propostas 
  Indicação da Coordenação do Coletivo 
     LGBT Prof. Fernando Schueller da 
     APEOESP
10h30-12h00 Debate: Consequências do golpe e o 
 movimento LGBT
12h00 Encerramento

Um dos itens da pauta de reivindicações presentes em 
todas as reuniões da APEOESP com a Secretaria da Educa-
ção é concurso de remoção. Em todas as oportunidades, o 
Sindicato solicita a realização do concurso e, com objetivo 
de evitar transtornos no decorrer do ano, que as remoções 
aprovadas sejam efetivadas no início do próximo ano letivo. 

Na reunião mais recente, a APEOESP teve acesso ao 
cronograma, divulgado ao lado, que ainda deverá ser pu-
blicado em Diário Oficial. 

Cronograma - Concurso de 
Remoção Docentes

Data base para coleta de vagas – 30/06
Confirmação de vagas na UE – 23 a 26/07
Confirmação de vagas na DE – 27/07 a 01/08
Inscrição via Internet – 20 a 24/08
Deferimento de Inscrição – 20 a 30/08
Período de recurso – 17 a 19/09

Na quinta-feira, 21/6, foi publicada Portaria do Ministério do 
Trabalho no Diário Oficial da União que causou apreensão entre 
diretores(as), conselheiros(as) e associados(as) da APEOESP, pois 
suspende por 90 dias a emissão de certidões de diversas enti-
dades sindicais, sendo que o nosso Sindicato figura entre elas.

Cumpre esclarecer que a suspensão de emissão de cer-
tidões não suspende o registro sindical dessas entidades 
e, portanto, a APEOESP não está com seu registro sindical 
comrpometido e mantém íntegra a sua regularidade legal 
para todas as finalidades.

A medida foi tomada porque o Ministério do Trabalho 
alega ter sido alvo de uma quadrilha que estaria vendendo 
facilidades no processamento de obtenção de registro 
sindical e abriu investigação interna para averiguar o caso. 
Em consequência, todos os processos que ingressaram no 
período investigado estão sendo suspensos. A portaria cita 
o nome da APEOESP, não por ação ou omissão do nosso 
Sindicato, mas diz respeito apenas ao recente pedido de 
alteração estatutária protocolado pela nossa entidade, o 
que não afeta em medida nenhuma nosso registro sindical.

Esclarecimento sobre portaria do Ministério do Trabalho
Registro sindical da APEOESP não está suspenso

Calendário de remoção


