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21/09/2022

APEOESP TOMA
INICIATIVAS PELO
EMPREGO DOS
PROFESSORES E POR
ATRIBUIÇÃO JUSTA
E TRANSPARENTE

Secretaria de Comunicação

1

Ofício à SEDUC
Sempre na luta em defesa do emprego, salário e valorização dos
integrantes do Quadro do Magistério, e conforme decisão da Diretoria
Estadual Colegiada, a APEOESP protocolou em 20/9 ofício ao Secretário
Estadual da Educação para solicitar:
a)	Que a SEDUC estabeleça diálogo com nosso sindicato sobre o
processo de atribuição de aulas.
b)	Que sejam prorrogados os contratos dos professores da categoria
O sujeitos a demissão no final deste ano.
c)	Que todo o processo de atribuição de classes e aulas seja realizado de forma presencial.
d)	Que o processo de atribuição de classes e aulas para professores
da categoria O seja realizado com lista única, por ordem de pontuação baseada no tempo de serviço, provas e títulos, a exemplo
do que ocorre com os professores efetivos e estáveis.
e)	Que todas as classes sejam formadas antes do processo de atribuição de classes e aulas.

Iniciativas legislativas
Nosso sindicato também fez contato com a deputada estadual Professora
Bebel, que protocolou na Assembleia Legislativa as seguintes iniciativas:
 Projeto de decreto legislativo 27/2022 – Susta os efeitos da Portaria
CGRH-11, de 13/09/2022, que dispõe sobre as inscrições do Processo de Atribuição de aulas, para que os professores da categoria O
com contratos de 2018 e 2019 possam se inscrever junto com os
demais professores.
 Indicação 4804/2022 – Indica ao Sr. Governador a adoção das medidas
cabíveis, no âmbito dos órgãos competentes, para que a atribuição
de aulas para o ano de 2023 não leve em conta os novos critérios, de
maior jornada e de manutenção do professor em uma única escola,
instituídos pela LC 1374/2022, com a alteração do caput do Artigo 45
da LC 444/85, além de indicar atribuição pública e presencial e clasSecretaria de Comunicação
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sificação dos professores da categoria O em listão, levando-se em
conta o tempo de serviço e os títulos como critérios de classificação
para todos, independentemente do ano de seus contratos.
 Indicação 4802/2022 – Indica ao Sr. Governador a adoção das medidas cabíveis, no âmbito dos órgãos competentes, a prorrogação
dos contratos dos professores firmados nos anos de 2018 e 2019
nos termos da LC 1093/2009.

Providências no campo jurídico
Além dessas medidas, a APEOESP está tomando as seguintes outras
providências em defesa da categoria:
a)	Representação no Ministério Público Estadual para solicitar abertura de Inquérito Civil visando a prorrogação dos contratos dos
professores da categoria O que ingressaram em 2018 e 2019.
b)	Ajuizamento de Ação Declaratória, alegando possibilidade de calamidade pública pela ausência de professores e, com isso, pedindo
declaração do judiciário nesse sentido, com determinação judicial
para a prorrogação desses contratos de 2018 e 2019.
c)	Petição na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) do sindicato, que discute a inconstitucionalidade da LC 1374, na qual
já conseguimos liminar parcial para a questão do acúmulo, para
que seja concedida liminar para a questão dos novos critérios,
pelo menos no que se refere à atribuição de aulas para 2023. Se
não puder ser concedida a todos os professores, que o seja pelo
menos aos não aderiram às regras da LC 1374/2022.
d)	O sindicato está preparando Mandado de Segurança individual
padrão, a ser utilizado quando o/a professor/a se sentir prejudicado no processo de atribuição de aulas, com a discussão da
impossibilidade de utilização dos critérios novos na atribuição de
aulas para o ano de 2023.
A APEOESP está atenta aos problemas que afligem a nossa categoria
e permanece sempre na luta para resguardar os direitos de todas e todos, também com o olhar voltado para a qualidade da educação e para
os direitos educacionais de nossas crianças e jovens.
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Encontro virtual de professores
categoria O dia 23
A APEOESP realiza nesta sexta-feira, 23, a partir das 10h30, o Encontro
Estadual dos Professores da Categoria O, cujos contratos vencem no mês
de dezembro deste ano. O encontro será virtual. Para participar, acesse
o link: https://bityli.com/rYyIFBE .
Neste encontro deverá ser anunciada a data de uma grande manifestação de professores da categoria O e demais segmentos da nossa
categoria em frente à SEDUC.
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