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SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES

A webconferência sobre carreira 
do magistério será realizada nesta 
sexta-feira, 30, das 9 às 13 horas no 
Hotel Jaraguá (rua Martins Fontes 
71 Centro, São Paulo). Conforme 
divulgado no APEOESP URGENTE 

Trabalhos da Comissão 
Paritária de Gestão da 
Carreira vão prosseguir
Avançam debates sobre novas 
possibilidades de evolução na carreira

Na terça-feira, 27/09, foi reali-
zada a quarta reunião da Comissão 
Paritária de Gestão da Carreira do 
Magistério, na qual a APEOESP é 
representada pela sua presidenta, 
Maria Izabel Azevedo Noronha e 
pelo secretário geral, Fábio Santos 
de Moraes.

Na reunião, o secretário da 
Educação, Herman Voorwald, 
anunciou que uma nova resolução 
será publicada, prorrogando os tra-
balhos da Comissão até o dia 24 de 
outubro (reuniões nos dias 10, 18 
e 24 de outubro). Segundo o se-
cretário, caso seja necessário, nova 
prorrogação poderá ocorrer.

O secretário também reafirmou 
que vencida a primeira etapa do 
trabalho da Comissão, que deve 
regulamentar a evolução e progres-
são nos novos níveis criados pela 
Lei Complementar 1143/2011, o 
trabalho poderá prosseguir, discu-
tindo-se a carreira de uma forma 
global, abrindo-se possibilidades 
para as necessárias alterações nas 
leis 836/97 e 1143/2011. 

A APEOESP, em conjunto com a 
APASE, CPP e APAMPESP, defende 
o reenquadramento dos profissio-

nais da ativa e aposentados para 
corrigir injustiças e distorções e que 
sejam readquiridos na carreira to-
dos os direitos antes assegurados 
pela lei 444/85, posteriormente 
retirados pela 836/97.

Até o momento, alguns impor-
tantes avanços foram registrados 
nos debates ocorridos no âmbito 
da Comissão. Estão sendo discuti-
das novas possibilidades de evolu-
ção funcional pela via não acadê-
mica, com a valorização do tempo 
de serviço como um dos compo-
nentes evolutivos; o Regime de 
Dedicação Plena e Exclusiva a uma 
unidade escolar, com incentivo sa-
larial; pontuação da produção pro-
fissional dos professores e demais 
membros do magistério para a 

evolução; além de outras propos-
tas na mesma direção. 

Durante a reunião a APEOESP 
também reafirmou a necessidade 
de que seja aplicada a composi-
ção da jornada de trabalho pre-
vista na lei do Piso Salarial Pro-
fissional Nacional, para que se 
possa oferecer aos professores 
condições efetivas de formação 
e atualização profissional no pró-
prio local de trabalho, reverten-
do em qualificação, melhoria da 
qualidade de ensino e valorização 
pelo plano de carreira.

Também prossegue o deba-
te sobre a progressão na carreira, 
por meio da regulamentação dos 
três novos níveis criados pela lei 
1143/09.

Webconferência organizada pela 
APEOESP será no Hotel Jaraguá

70, cada subsede deve inscrever 
três participantes, através do e-mail 
presiden@apeoesp.org.br. A diretoria 
do Sindicato também participará 
do evento que será transmitido ao 
vivo pelo site: www.apeoesp.org.br.  


