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Diretoria da APEOESP reuniu-se na terça-
-feira, 8 de outubro, com a Coordenadoria 
Geral de Recursos Humanos (CGRH) e assesso-
res da SEDUC, em reunião determinada pelo 
secretário da Educação à sua equipe, por nossa 
solicitação, para debater questões relativas à 
Portaria 6/2019, que regula as inscrições para 
a atribuição de aulas.

A CGRH e assessores se comprometeram em 
levar ao secretário os pontos discutidos e os 
dispositivos da Portaria continuam em debate.

APEOESP pede mais 
prazo para inscrições

O Sindicato solicitou a dilatação do prazo 
para as inscrições, de forma que os professo-
res possam ter mais tempo para entender as 
novas  regras, podendo depois solicitar altera-
ções, caso as mudanças que solicitamos sejam 
efetivadas.

Pelo direito de escolha 
dos professores

Na reunião, a presidenta da APEOESP e 
demais diretores questionaram a SEDUC por 
não assegurar, na prática, nas escolas, o direi-
to de escolha dos professores para seu turno 
e classes. A Portaria reforça essa situação, ao 
ressaltar a prerrogativa do diretor de escola no 
processo de atribuição. APEOESP solicitou que 
a resolução de atribuição de aulas especifique 
todos os casos de acumulação (Estado-Estado, 
Estado-Municípios) que serão levados em conta 
para a atribuição e todas as condições para 
assegurar os direitos dos professores.

Não à remoção 
“ex-offício a pedido”

Também nos opusemos claramente à criação 
da chamada "remoção ex-offício a pedido" do 
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próprio professor, o que prejudica a igualdade 
de direitos no processo de remoção. Solicita-
mos que essa "invenção" seja cancelada e, como 
alternativa, seja flexibilizada a opção pelo arti-
go 22 para atender casos em que professores 
estejam em número excessivo de escolas. Co-
bramos o concurso de remoção e, em resposta, 
a CGRH informou que as inscrições poderão 
ocorrer em dezembro e o concurso de remoção 
poderá acontecer durante o ano de 2020.

Inova Educação
Quanto à atribuição de aulas para as cinco 

novas disciplinas criadas pelo Inova Educação 
(2 aulas de Projeto de Vida, duas eletivas, 1 
de Tecnologia), ficou esclarecido que todos os 
professores poderão participar da atribuição 
de aulas, mas só poderão ministrá-las os que 
forem aprovados nos cursos de formação es-
pecífica da Escola de Formação (EFAPE), que 
poderá ser feito até o início das aulas.

Não aceitamos a ponderação
Não aceitamos a ponderação da pontuação 

dos professores de acordo com a jornada de 
trabalho. Isto não tem previsão legal e distorce 
a classificação dos professores. Defendemos, 

como sempre, que os critérios para a classifica-
ção sejam tempo de serviço e formação. Essa, 
sim, precisa ser valorizada, inclusive os cursos 
de formação da EFAPE para o Inova Educação.

Jornada de trabalho
Em relação à jornada de trabalho, a pre-

sidenta da APEOESP solicitou uma reunião 
específica, pois entendemos que as mudanças 
feitas podem prejudicar os professores. Esta 
reunião tem o objetivo de esclarecer melhor as 
mudanças para que o Sindicato possa firmar 
um posicionamento.

Reposições e dispensas de ponto
A Diretoria da APEOESP reiterou à asses-

soria para que leve novamente ao secretário 
a solicitação para que sejam autorizadas as 
reposições de aulas referentes às paralisações 
de 30/5, 14/6, 13/8, 27/9, ainda não deferidas, 
bem como as dispensas de ponto dos dias 18/6 
(CER), 20/9 (Encontros regionais) e da VII Confe-
rência Estadual de Educação e XXVI Congresso 
Estadual da APEOESP. Em sucessivos governos, 
não vivemos situação como esta. A liberdade 
de organização sindical é pilar da democracia 
e tem que ser assegurada.

Reiteramos a convocação para 
que todos nos encontremos 
nesta quarta-feira às 14 horas 
na Praça da República, na 
luta por atribuição de aulas 
justa e transparente, reajuste 
salarial, contra a imposição do 
Programa de Ensino Integral, 
não à militarização das escolas e 
demais reivindicações.

Todos à Praça 
da República 

neste dia 09/10
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