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SEE publica procedimentos 
para remoção de docentes
A Secretaria Estadual da Edu-

cação publicou no Diário 
Oficial do Estado na quarta-

-feira, 25/09/2013, o Comunicado 
CGRH-15, sobre Concurso de 
Remoção de Docentes/2013 - Pro-
cedimentos de Inscrição/Indicações 
e Relação de Vagas (anexo).

As inscrições para o concurso de 
remoção de docentes serão recebi-
das, somente via Internet, no siste-
ma GDAE, no período 25/09/2013 
a 01/10/2013, iniciando-se às 9h 
do dia 25 de setembro de 2013 e 
encerrando-se às 23h59 do dia 01 
de outubro de 2013, horário de 
Brasília.

O comunicado confirma que 
todos os docentes poderão partici-
par, inclusive os que se encontram 
em estágio probatório. As exceções 
são os integrantes da classe docen-
te que se encontrem na condição 
de readaptados, ou, por união de 
cônjuges, de candidato que tenha 
se removido nesta modalidade, 
antes de transcorridos cinco anos, 
salvo se o cônjuge for removido ex 
officio, ou tiver provido novo cargo 
em outro município.

Pelo comunicado, poderão op-
tar pela jornada reduzida apenas 

os docentes que já se encontram 
nesta jornada. A APEOESP defende 
que todos os professores possam 
optar por esta jornada. Em caso de 
indeferimento, o professor deve 
procurar o departamento jurídico 
para ajuizamento de ação judicial.

Devemos salientar, mais uma 
vez, que a APEOESP vinha lutando, 

inclusive pela via judicial, para que os 
professores em estágio probatório 
pudessem participar do concurso de 
remoção. Este era um dos pontos 
sempre apresentados pela APEOESP 
ao Secretário da Educação, inclusive 
durante a greve. Foi, portanto, uma 
conquista da luta e da persistência dos 
professores e da nossa entidade.

Inscrições para o concurso 
de PEB II devem ser abertas 
nesta quinta, 26/09
Em nota divulgada em seu site, a 

Secretaria de Educação informa 
que  abrirá nesta quinta-feira, 26/09, 
as inscrições para o concurso de PEB 
II, com 59.600 vagas.

Segundo a nota, as inscrições 
devem se estender até o dia 16/10 
e serão feitas exclusivamente pelo 
site www.educacao.sp.gov.br. Ainda 
de acordo com a matéria, a prova 
ocorrerá no dia 17/11.

A APEOESP, historicamente, 
luta pela realização de concursos 
públicos para ingresso e efetivação 
dos professores na carreira do 

magistério. Em 2009 conseguimos 
a edição de decreto fixando em 4 
anos a periodicidade máxima entre 
os concursos. Agora, com a força 
da greve de abril-maio de 2013, 
conseguimos que fosse realizado 
o maior concurso da rede estadual 
de ensino.

Outra conquista da nossa luta é 
que o curso de formação, que ante-
riormente se constituía como etapa 
eliminatória do concurso, a partir de 
agora acontecerá simultaneamente 
ao estágio probatório, não tendo 
caráter eliminatório. 



Subsedes devem comunicar 
fechamento de classes e 
escolas
A 

APEOESP vem recebendo 
constantes denúncias de fecha-

mento de classes - sobretudo no no-
turno - e de escolas, em alguns casos. 

A APEOESP defende que a po-
pulação tenha total acesso à escola 
pública. Por isso, não podemos 
concordar com o fechamento de 
classes, sob a alegação de demanda 
insuficiente, mesmo porque consi-
deramos que o atual número de 
alunos por sala de aula que vem 
sendo praticado pelo Estado é pre-
judicial à qualidade do ensino. Além 
disso, é preciso dar oportunidade 
de estudo àqueles estudantes que 
necessitam trabalhar ou realizar 
estágio durante o dia.

As subsedes devem realizar 

CONAE – Etapa 
São Paulo

Conforme informado no bo-
letim APEOESP URGENTE 52, a 
Etapa Estadual da CONAE 2014 
ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de 
setembro próximos, na cidade de 
Serra Negra. 

As subsedes da APEOESP 
devem informar quais são os 
delegados da APEOESP que 
participarão do evento e não têm 
meio de transporte próprio para 
chegar a Serra Negra.

A relação com nome e RG do 
professor deve ser encaminhada 
até as 15 horas desta quinta-feira, 
26, para o e-mail presiden@
apeoesp.org.br

O ônibus sairá às 13 horas 
de sexta-feira, 27, da Casa do 
Professor – rua Bento Freitas, 71 
(próximo ao Largo do Arouche).

levantamentos sobre possíveis re-
duções ou fechamentos de classes 
ou de escolas em suas regiões e 
programar atividades de pressão 
sobre as diretorias de ensino, em 
conjunto com a população que será 
prejudicada, criando desta forma 
um movimento de âmbito estadual 
e não fragmentado. As informações 
coletadas, bem como o calendário 
de atividades devem ser repassados 
para o e-mail presiden@apeoesp.
org.br. Elas devem conter a região, 
Diretoria de Ensino, nomes das 
escolas e as informações sobre as 
classes que serão fechadas para que 
a Presidência da entidade também 
possa tratar deste assunto junto à 
Secretaria Estadual de Educação.

Comunicado CGRH-15, de 24-9-2013

Concurso de Remoção de Docentes/2013

Procedimentos de Inscrição/Indicações e Rela-
ção de Vagas 

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de 
Recursos Humanos, com fundamento no Decreto 
nº 59.447, publicado no DOE de 20 de agosto de 
2013, Decreto nº 55.143, publicado no DOE de 11 
de dezembro de 2009 e na Resolução SE nº 95, pu-
blicada no DOE de 12 de dezembro de 2009, torna 
pública a abertura de inscrições, a relação das vagas e as 
orientações quanto aos procedimentos de inscrições e 
indicações do Concurso de Remoção das Classes Do-
centes – 2013 – Professor Educação Básica I e Professor 
Educação Básica II.

Poderá participar de Concurso de Remoção o inte-
grante do Quadro do Magistério que se encontre no 
período de estágio probatório, independentemente de 

haver, ou não, ingressado mediante concurso regionali-
zado – Decreto nº 59.447/2013. Fica vedada a inscrição 
para o concurso em questão, de integrante da classe 
docente que se encontre na condição de readaptado, 
ou, por união de cônjuges, de candidato que tenha se 
removido nesta modalidade, antes de transcorridos 5 
(cinco) anos, salvo se o cônjuge for removido ex officio, 
ou tiver provido novo cargo em outro município.

O candidato deverá fazer todas as indicações pre-
tendidas no momento da inscrição.

Efetivada a inscrição, com as devidas indicações, o 
candidato não mais poderá desistir de sua participação 
no concurso, a qualquer título.

Os removidos assumirão a nova unidade escolar 
somente no ano letivo de 2014.

I – Das Inscrições

1. A inscrição será recebida, somente via Internet, no 
sistema GDAE, no período 25/09/2013 a 01/10/2013, 
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iniciando-se às 9h do dia 25 de setembro de 2013 e 
encerrando-se às 23h59 do dia 01 de outubro de 2013, 
horário de Brasília.

1.1 Serão utilizados para inscrição os dados constan-
tes no Cadastro Funcional da Secretaria da Educação;

1.2 O tempo de efetivo exercício no cargo/função, 
prestado até 30/06/2013 será obtido junto ao cadastro 
funcional e de frequência, estando o candidato isento 
da apresentação de qualquer documento.

1.3 Para realizar a inscrição, o candidato deverá aces-
sar o GDAE, endereço: http:/drhunet.edunet.sp.gov.
br/PortalNet/, no link pertinente ao evento e seguir as 
instruções ali contidas.

2. O candidato que ainda não tenha ou tenha es-
quecido o login e a senha do sistema GDAE, deverá 
clicar em “Manual Para Acesso ao Sistema”, e seguir as 
orientações ali contidas.

2.1 No período acima determinado, o candidato que 
se inscrever por União de Cônjuge e/ou possuir Títulos, 
deverá entregar ao superior imediato os documentos 
de UC (Atestado original e xerocópia da Certidão de 
Casamento/Escritura Pública de Convivência Marital), 
bem como cópias reprográficas de títulos (Diploma 
Doutorado/Mestrado, Certificado Especialização/ Aper-
feiçoamento), para fins de classificação – artigo 5º do 
Decreto 55.143/09.

3. O candidato deverá indicar:

3.1 Modalidade da inscrição: Remoção ou Remo-
ção/Reserva ( exclusivamente adido, ou PEB II com 
constituição parcial de jornada de trabalho docente ou 
que constitui jornada em mais de uma unidade escolar 
e deseja constituir jornada somente na unidade na qual 
encontra-se classificado), e

3.2 Tipo de inscrição: Títulos ou União de Cônjuges;

3.2.1 O candidato inscrito por União de Cônjuges 
concorrerá também por Títulos.

4. Os dados pessoais, funcionais do candidato e a 
constituição de jornada, contidos no “Requerimento de 
Inscrição”, permanecerão inalterados.

4.1 Caso seja detectada inconsistência de informa-
ções, os campos pré-preenchidos somente poderão ser 
alterados pela respectiva Diretoria de Ensino, devendo o 
candidato efetivar sua inscrição e comunicar o superior 
imediato;

4.2 Se a inconsistência de informações per-
manecer, o candidato poderá solicitar correção e 

encaminhar, somente via Internet, no período de-
terminado para RECONSIDERAÇÃO, apresentando 
ao superior imediato documentos comprobatórios, 
se for o caso, que justifiquem quaisquer alterações, 
para posterior encaminhamento à respectiva Dire-
toria de Ensino.

II – Das Vagas

As Vagas Iniciais retratam a situação existente na Uni-
dade Escolar – data base 24/08/2013 – parte integrante 
deste Comunicado, também disponíveis para consulta 
no site da Imprensa Oficial: http://www.imprensaoficial.
com.br, e da Educação: www. educacao.sp.gov.br , na 
seguinte ordem:

1.1. Diretoria de Ensino – Município – Código da 
Unidade Escolar – Nome da Unidade Escolar – n.º vagas

1.2. Jornada de Trabalho Docente que a Unidade 
Escolar comporta 

III – Das Indicações

1. O candidato poderá indicar todas as Unidades 
Escolares que sejam de seu interesse, até o limite de 
2.970 indicações, mesmo que não apresentem vagas 
iniciais, considerando vagas potenciais que poderão 
surgir no decorrer do evento.

2. Na página de “Indicações”, o candidato selecio-
nará as unidades, para onde pretende remover-se, 
em ordem rigorosamente preferencial e seqüencial, 
fazendo constar:

2.1 Ordem geral de preferência;

2.2 Código da unidade escolar / nome da unidade 
escolar;

2.3 Município;

2.4 Jornada de Trabalho Docente desejada

2.4.1 PEB II: indicação nos termos do Decreto nº 
59. 447/2013:

JC – Jornada Integral: poderá indicar Jornada Integral, 
Jornada Básica e Jornada Inicial

JB – Jornada Básica: poderá indicar Jornada Integral, 
Jornada Básica e Jornada Inicial

JI – Jornada Inicial: poderá indicar Jornada Integral, 
Jornada Básica e Jornada Inicial

JR– Jornada Reduzida: poderá indicar Jornada Inte-
gral, Jornada Básica, Jornada Inicial e Reduzida

2.4.2 PEB I: JB – Jornada Básica/JI – Jornada Inicial;

3. Quando inscrito por União de Cônjuges para o 
município de São Paulo, o candidato deverá registrar, 



obrigatoriamente, nas quadrículas correspondentes, 
todas as Diretorias de Ensino em ordem de prefe-
rência, utilizando os códigos a seguir: DER 01-Norte 
1/ 02-Centro/ 04-Norte 2/ 05-Leste 5/ 07- Leste 1/ 
08-Leste 4/ 10-Leste 2/ 11-Leste 3/ 12-Centro Oeste 
/ 14-Sul 2/ 16-Centro Sul/ 17-Sul 1 / 18-Sul 3.

4. A CONFIRMAÇÃO da inscrição (requerimento e 
indicações) deverá ser efetuada somente na certeza de 
que todos os dados informados estão corretos.

5. Ao “CONFIRMAR” e ENCAMINHAR a indicação 
de Unidades Escolares, não mais será permitido ao 
candidato a alteração de quaisquer dados.

6. Não haverá recurso para a retificação de cadas-
tramento de indicações.

7. Terminada a inscrição, o candidato poderá impri-
mir o Protocolo de Inscrição e Indicações.

8. Os candidatos ao indicarem uma vaga deverão 
estar atentos ao disposto na Súmula Vinculante nº13 
do Supremo Tribunal Federal pertinente à restrição de 
grau de parentesco entre funcionários Administrativos.

IV – Dos Títulos

1. O campo pertinente à Avaliação estará inabilitado 
para o candidato.

2. Serão utilizados dados constantes no Sistema de 
Cadastro Funcional e de Frequência da Secretaria da 
Educação:

2.1 Para pontuação dos Títulos, Tempo de Serviço 
– data base 30/06/2013:

2.1.1 Como titular de Cargo, objeto de inscrição;

2.1.2 Como titular de Cargo, na atual unidade de 
classificação;

2.1.3 Como docente anteriormente ao ingresso no 
cargo de que é titular.

2.2 Para fins de Desempate:

2.2.1 Tempo de serviço no Magistério Oficial da SE 
– database 30/06/2013;

2.2.3 Número de filhos;

2.2.4 Maior idade.

3. Durante o período de inscrição, o candidato 
deverá apresentar ao superior imediato, para compro-
vação, os títulos que possuir: Doutorado, Mestrado, 
Especialização (360h) e/ou Aperfeiçoamento (180h);

3.1 Para fins de desempate, apresentar, caso não 
tenha sido solicitada a inclusão de dependentes no 
cadastro funcional: Certidão de Nascimento de filhos 

menores de 21 anos ou Dependentes para Imposto 
de Renda.

V – Das Disposições Finais

1. Ao transmitir o requerimento de Inscrição e o 
documento de indicações, poderá gerar o protocolo 
de inscrição, devendo o candidato, providenciar a im-
pressão do mesmo.

2. O candidato concorre com as vagas iniciais e com 
as vagas potenciais, as quais são geradas com as jorna-
das constituídas na atribuição de aulas pelos candidatos 
inscritos na remoção, desde que atendidos.

3. Ao preencher a “PÁGINA DE INDICAÇÕES”, 
o candidato deverá ter o máximo de atenção no que 
diz respeito à localização e características das unidades 
indicadas, pois estão vedadas inclusões, exclusões, 
substituições, alterações de ordem e retificações de 
indicações.

4. Candidato que, no período de inscrição, compre-
endido entre 25/09/2013 a 01/10/2013, não proceder 
à indicação de pelo menos uma unidade, terá automa-
ticamente a inscrição indeferida no concurso, inclusive 
os inscritos por União de Cônjuges.

5. A documentação a ser entregue pelo candidato 
ao superior imediato no período de 25/09/2013 a 
01/10/2013, deverá estar acondicionada em envelope 
devidamente identificado e com todos os itens relaciona-
dos de forma clara, os quais deverão ser encaminhados 
pelo superior imediato ao Posto de Inscrição (Diretoria 
de Ensino) para análise e avaliação e posterior arquiva-
mento.

6. A Secretaria da Educação não se responsabilizará 
por inscrições não recebidas, em decorrência de pro-
blemas técnicos, falhas ou congestionamento de linhas 
de comunicação, bem como de outros fatores que 
inviabilizem a transferência de dados.

7. A Classificação dos inscritos será publicada no 
Diário Oficial do Estado, por competência do Órgão 
Setorial de Recursos Humanos/SE.

8. Da classificação caberá reconsideração dirigida ao 
Dirigente Regional de Ensino, no prazo de 3 (três) dias, 
contados da publicação da classificação.

9. O candidato inscrito que vier a se readaptar no 
decorrer do concurso terá a inscrição indeferida.

10. A Relação de Vagas encontra-se disponível para 
consulta no CADERNO SUPLEMENTO do Diário 
Oficial, publicado na mesma data. – 25/09/2013.

Secretaria de Comunicações


