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Movimento contra fraude
da escola sem partido

Conforme já divulgado, no próximo dia 7/12,
às 14 horas, APEOESP lançará o Movimento
contra a fraude da “escola sem partido”, na
Sede Central do Sindicato.
O objetivo é debater e desenvolver uma ação
mais incisiva para combater o assédio moral
contra os professores e professoras, incentivado
por este movimento.
APEOESP já disponibilizou um espaço especí-

fico em seu portal (www.apeoesp.org.br) para
que os professores possam fazer denúncias sobre ameaças que venham a sofrer. O Sindicato
também divulgou materiais orientando toda a
categoria sobre os procedimentos em caso de
assédio e/ou perseguição.
As subsedes devem indicar um representante
para participar do lançamento que contará também com toda a Diretoria do Sindicato.

CCM cobra providências em
defesa do Iamspe
Em audiência pública da Comissão de Saúde
realizada na Assembleia Legislativa na terça-feira, 4/12, sobre a Lei Orçamentária Anual, a
Comissão Consultiva Mista, da qual a APEOESP
faz parte, e membro da direção do Sindicato
entregaram carta aos deputados cobrando ampliação das verbas para o Instituto no Orçamento
do Estado para o próximo ano.

A APEOESP permanece na luta pela efetiva
contribuição por parte do governo e também
pela instituição e viabilidade da paridade na
gestão com participação dos servidores públicos
usuários nas tomadas de decisões do IAMSPE.
A Comissão de Saúde comprometeu-se a
convocar o Superintendente para uma nova
audiência em data a ser confirmada.

Portaria altera cronograma de classificação
dos inscritos para atribuição de aulas
CGRH publicou em Diário Oficial na terça-feira, 4/12, portaria CGRH-50 com alterações
no cronograma para a divulgação da classifi-

cação dos inscritos no processo de atribuição
de aulas de 2019. Veja a íntegra da portaria
na próxima página:

Terça-feira, 4 de dezembro de 2018 - Poder Executivo - Seção I - Página 31
Portaria CGRH-10, de 3-12-2018
Altera a Portaria CGRH-09, de 22-11-2018, publicada no D.O.
de 23-11-2018, que estabelece cronograma para a divulgação
da classificação dos inscritos no processo inicial de atribuição
de classes e aulas de 2019
O Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, considerando a necessidade
de estabelecer novas datas e prazos para a divulgação da classificação dos inscritos, no referido processo,
expede a presente Portaria:
Artigo 1º - Passam a vigorar com a seguinte redação os dispositivos abaixo:
Do inciso I do Artigo 1º:
a) 04-12-2018 - divulgação da Classificação na WEB, a partir das 10 horas;
b) 04 a 06-12-2018 – prazo para interposição de recursos, bem como para alteração de opção
de jornada/carga horária e Artigo 22/transferência de Diretoria de Ensino, no endereço eletrônico http://
portalnet.educacao.sp.gov.br, até às 18 horas;
c) 04 a 07-12-2018 – deferimento/indeferimento dos recursos no endereço acima pela DE, até às
18 horas;
d) 13-12-2018 – divulgação da Classificação Final pós recursos, a partir das 14 horas.
Do inciso II do Artigo 1º:
a.1) alunos de último ano inscritos no Processo de Atribuição de Classes e Aulas – entrega na
Diretoria de Ensino onde se inscreveu dos documentos comprobatórios de conclusão do Curso, Diploma
ou Certificado de Conclusão acompanhado do histórico escolar com data de colação de grau. O aluno
de Licenciatura Plena em Pedagogia, para atuar no campo de atuação CLASSE, deverá, obrigatoriamente,
apresentar o Diploma ou Certificado de Conclusão acompanhado de histórico escolar com data de colação
de grau. O aluno de Licenciatura Plena em Educação Física, para contratação, deverá obrigatoriamente,
comprovar a conclusão do curso mediante diploma ou Certificado de Conclusão acompanhado de histórico
escolar com data de colação de grau, sendo o registro no Conselho Regional de Educação Física – CREF
exigido na contratação.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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