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A APEOESP reuniu em sua sede central nesta quinta-feira, 10/1, mais de 500 professores da categoria
O para debater e definir encaminhamentos quanto à
situação criada pelo acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo (TJSP) que impede a recontratação e novas
contratações de temporários.
Após os informes da Presidenta do Sindicato sobre
a reunião com o Secretário da Educação – que confirmou que o governo do Estado já recorreu da decisão
no Supremo Tribunal Federal (STF) para resolver o
problema emergencialmente (vide boletim Informa
Urgente 02) –, houve debate e foram definidos os
seguintes encaminhamentos:

PELA CONTRATAÇÃO DE
TODOS OS PROFESSORES
Lutar pela contratação e recontratação dos professores
da categoria O para suprir as necessidades das escolas.

PELA CHAMADA DOS 15 MIL PEB II
Atuar na ação coletiva da APEOESP que trata da
chamada dos 15 mil Professores de Educação Básica
II (PEB II) já aprovados em concurso, para que seja
realizada audiência de conciliação visando o estabelecimento de um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) entre o Tribunal de Justiça, Ministério Público
Estadual e Governo do Estado neste sentido.

ABAIXO-ASSINADO
Coletar assinaturas de professores e da população
– o modelo será encaminhado às subsedes – dirigido
ao TJSP para o estabelecimento do TAC para convocação de PEB II.
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POR NOVOS CONCURSOS
Além de garantir a convocação de PEB II e de PEB
I (conforme já anunciado pela SEE), lutar por novos
concursos estadualizados e classificatórios para haver
número suficiente de professores efetivos em todas as
regiões do estado.

CONTRA O FECHAMENTO E
SUPERLOTAÇÃO DE CLASSES
Conforme já foi tratado na reunião com o Secretário
da Educação pela manhã, cobrar que a SEE cumpra
o módulo de estudantes por classe e estabeleça a
redução desse número para que possamos chegar ao
número ideal de alunos que possibilite a qualidade
do ensino e mais postos de trabalho para a categoria.
As subsedes devem continuar informando sobre
fechamento de classes por meio do endereço presiden@apeoesp.org.br.

DIREITOS IGUAIS PARA
TODOS OS PROFESSORES
Lutar junto ao Governo para que todos os professores temporários, sejam categoria O ou V, possam
participar da atribuição de aulas de acordo com ordem
de classificação, sem distinção.

POR UMA NOVA FORMA DE
CONTRATAÇÃO QUE GARANTA DIREITOS
Continuar lutando para que os professores da categoria O tenham direitos iguais aos dos efetivos, conforme a
Estratégia 18.20 do Plano Estadual de Educação.
Secretaria de Comunicação

