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Coordenadoria 
de Recursos 
Humanos 
divulga datas 
de inscrição 
para 
atribuição 
de aulas
O “Diário Oficial” desta terça-feira, 6, trouxe 

publicada a Portaria CGRH-11, que dis-
põem sobre as inscrições para o processo 

de atribuição de classes e aulas e a realização da 
prova do Processo Seletivo Simplificado para o 
ano letivo de 2014. De acordo com a Portaria, 
as inscrições devem ser feitas diretamente no 
site http://drhunet.edunet.sp.gov.br/portalnet, 
nos seguintes períodos: efetivos, estáveis, ce-
letistas e categoria F: de 15 de agosto a 10 de 
setembro. No mesmo período e no mesmo 
sítio da Internet, os professores categoria O 
devem confirmar inscrição e indicar a Diretoria 
de Ensino onde pretende realizar a Prova de 
Processo Seletivo Simplificado. Os candidatos à 
contratação devem procurar uma das Diretorias 
de Ensino no período de 6 de agosto e 10 de 
setembro para efetuar prévia inscrição.

Trabalhadores tomam 
Paulista contra PL da 
precarização

Cerca de 3 mil trabalhadores de diversos ramos – entre 
eles professores – participaram na manhã desta terça-feira, 
6, de um ato em frente a Fiesp (Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo), na avenida Paulista, contra o Projeto de 
Lei 4330, que retira direitos e precariza as relações de trabalho. 
O ato foi convocado pela CUT e demais centrais sindicais. 

Após o ato, os manifestantes dirigiram-se para a a Secre-
taria de Gestão de São Paulo. É neste órgão que se concen-
tram os encaminhamentos, como a garantia de atendimento 
no Iamspe  aos professores categoria O, um compromisso 
assegurado pela Secretaria de Educação em decorrência da 
nossa mais recente greve.

 A contratação de professores por tempo determinado na 
rede pública estadual de São Paulo também é um forte ataque 
aos profissionais que trabalham na rede de ensino. Este tema tem 
sido pauta frequente em nossas lutas, pois além de prejudicar 
os profissionais, interfere na qualidade do processo de ensino-
-aprendizagem, já que muitos docentes não podem permanecer 
em suas escolas, por serem contratados por tempo determinado. 

Professores vão a 
Brasília pressionar 
pela votação 
do Plano Nacional 
de Educação

Uma caravana de professores da APEOESP está em Bra-
sília, desde esta terça-feira, 6,  para acompanhar a votação, 
no Senado, do Plano Nacional de Educação. Os professores 
querem garantir que 10% do Produto Interno Bruto (PIB) 
seja destinado à educação, conforme previsto no projeto 
aprovado pela Câmara dos Deputados.
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