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Reposição de faltas
das paralisações
dos dias 6/04 e 18/05

A

tenção professores que
necessitam repor aulas
de paralisações. No dia
24 de agosto, Comunicado
Conjunto do CEPAG/DEAPE/
CGRH às Diretorias de Ensino

regulamenta os procedimentos
de digitação das reposições
das paralisações dos dias 6 de
abril e 18 de maio de 2018.
O comunicado orienta que as
reposições serão realizadas na

Todos à assembleia
no dia 21/09

O Conselho Estadual de Representantes (CER), reunido último dia 24, aprovou a realização
da assembleia estadual, com
paralisação, no dia 21 de setembro, no vão-livre do MASP. É
importante que as subsedes mobilizem os professores para que
façamos uma assembleia maciça,
para pressionarmos o governo
a pagar o reajuste de 10,15%,
conquistado pela APEOESP na
Justiça. Entre outras reivindicações de nossa pauta está a luta
contra a aprovação da BNCC do
ensino médio, pela aprovação,
na Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp), do projeto que
reduz o interstício do categoria
“O” de 180 para quarenta dias
até o final de 2020, e pela inten-

sificação da luta por uma nova
contratação dos temporários,
de acordo com a Meta 18.20,
aprovada no Plano Estadual
de Educação, que garanta os
mesmos direitos dos professores
efetivos e “F” para os professores
da categoria “O”; e a aprovação
do projeto que cria 15 mil vagas
para o concurso público de PEB
II, que terá validade de dois anos,
prorrogáveis por mais dois (é
preciso ficar claro que isto não
desconsidera a ação judicial da
APEOESP para que os professores
tomem posse nas 15 mil vagas
para as quais foram aprovados
no último concurso); pela abertura do cadastro de contratação
de professores; contra o fechamento de salas e períodos.

unidade escolar, “desde que
não ultrapassem o horário de
funcionamento (…) respeitando
a jornada de trabalho e a carga
horária do servidor”.
Orientação anterior informava que, realizada a reposição,
serão retiradas as faltas da vida
funcional do servidor e feita a
reposição financeira, nos casos em que houve o desconto.
A APEOESP já está negociando
com a Secretaria da Educação a
reposição do dia 10 de agosto, o
“Dia do Basta”, convocado pelas
centrais sindicais para um ato na
avenida Paulista.

Setor de
Repasse em
novo endereço
O Setor de Repasse da
APEOESP esta atendendo
em novo endereço: Rua
Sete de Abril, 97, 7º andar, República. O horário
de atendimento presencial é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h30
e das 13h30 às 16h30.
Secretaria de Comunicação

