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Governo envia dois novos 
projetos de lei para a Alesp
 Acaba a prova para os professores da “categoria F”.
 Prova para “categoria O” não será mais eliminatória.
 “Quarentena” será reduzida de 200 para 40 dias.
 Todos os professores podem converter 30 dias de licença prêmio em dinheiro.

Pontos negociados durante a greve dos 
professores estão sendo concretizados
Entre os dias 19 de abril e 10 de 

maio, realizamos uma greve que 
chamou mais uma vez a atenção da 
sociedade para a questão salarial, a 
carreira e as condições de trabalho 
da nossa categoria e seus impactos 
sobre a qualidade do ensino.

A força do movimento, apesar 
das condições adversas em que se 
realizou, levou à Avenida Paulista 

milhares de professores, que rea-
lizaram memoráveis passeatas até 
a sede da Secretaria da Educação. 
Nossa perseverança conseguiu ob-
ter negociação com o Secretário da 
Educação, na qual ficaram acordados 
importantes pontos da pauta de 
reivindicações, levando à suspensão 
do movimento.

A diretoria da APEOESP, com-

prometida com a luta dos profes-
sores, não deixou e nunca deixará 
de lutar até as últimas consequências 
para que cada um dos pontos ne-
gociados se torne realidade. E isto 
está ocorrendo.

Parabéns aos professores e 
professoras que se mobilizam e 
acreditam na força e na luta da nossa 
categoria.

Assunto Encaminhamento Observações
Salários - Elevação do reajuste de 6% para 8,1% 

em julho de 2013.
O Secretário acordou que negociará 
salários ainda no segundo semestre 
de 2013.

Concurso - Realização do maior concurso da 
rede, com 59 mil vagas. As inscrições 
estão abertas e a prova será realizada 
em 17/11.
- O curso da escola de formação deixa 
de ser etapa eliminatória do concurso e 
passa a ser parte do estágio probatório, 
sem caráter eliminatório.

Continuamos lutando para que seja 
realizado também concurso para PEB I.

Professores da “categoria F” Fim da prova de avaliação anual – PLC 
34/2013.

Até o momento, já foram concretizados:



Professores da “categoria O” Prova classificatória para os professores 
da categoria O.
PLC 34/2013
Redução da quarentena de 200 para 40 
dias até 2016.
PLC 34/2013
Direito a férias é adquirido com 12 me-
ses de exercício e não mais de “efetivo” 
exercício. (PLC 34/2013)
Manutenção da possibilidade de prorro-
gação dos contratos.

A APEOESP irá apresentar emendas 
para aperfeiçoar o PLC 34/2013 de acor-
do com as necessidades da categoria.
Queremos que os professores da “cate-
goria O” tenham as mesmas condições 
dos professores da “categoria F”, até 
que sejam efetivados por meio de con-
curso público.
O direito ao IAMSPE para os professores 
da categoria O é objeto de Projeto de Lei 
que será encaminhado pelo Governo à 
ALESP.

Remoção Direito à remoção e uso do artigo 22 
para professores em estágio probatório, 
assim como para os demais professores 
efetivos e estáveis. As inscrições estão 
abertas.

Licença-prêmio Direito de converter em pecúnia 30 dias 
da licença-prêmio (PLC 35/2013).

IAMSPE O IAMSPE não será privatizado. Esta 
foi uma das bandeiras da nossa greve.

Reposição e pagamento das aulas e 
retiradas das faltas dos prontuários.

As aulas estão sendo repostas e pagas. 
As faltas serão retiradas.

Regulamentação da Lei 1143/2011 
– alteração do plano de carreira

Na comissão paritária, além de outros 
avanços conseguidos, nossa proposta 
(memorial do professor) derrotou a do 
governo por oito votos a três, como 
mais uma possibilidade de promoção 
na carreira, além da prova, de acordo 
com a escolha do professor. O governo 
pretendia que fosse obrigatório que o 
professor fizesse também a prova.

O Secretário já anunciou que a base para 
discussão de uma nova carreira será a 
lei complementar 444/85 (Estatuto do 
Magistério), abrindo a possibilidade de 
recuperarmos direitos que nos foram 
retirados. Uma carreira atraente foi um 
dos pontos da greve.

Jornada do piso Será discutida ainda no segundo se-
mestre

A SEE discutirá a implantação da jorna-
da do piso, levando em conta a homo-
logação do Parecer CNE-CEB 18/2012.

Perícias médicas Na esteira do movimento realizado, já 
conseguimos uma  alteração no sistema 
de perícias médicas, permitindo que 
médicos de um polo possam atender 
outros polos, visando reduzir a neces-
sidade de agendamento em regiões 
mais distantes. Continuaremos lutando 
pelo aprimoramento deste atendimen-
to, para atender às necessidades dos 
professores.

Temos conseguido junto à CGRH rea-
gendamentos de perícias inicialmente 
marcadas para locais distantes das 
residências dos professores.

O “Diário Oficial” desta quinta-feira, 26, trouxe 
publicado o edital de abertura de inscrições para 
o concurso de PEB II e as Instruções Especiais SE 
02/2013. O concurso será para o provimento de 59 
mil cargos de Professor Educação Básica II para 
as disciplinas de Arte, Biologia, Ciências Físicas e 
Biológicas, Educação Física, Física, Filosofia, Ge-
ografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, 
Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia 
e Educação Especial (Deficiências Auditiva, Física, 
Intelectual, Visual e Transtornos Globais do Desen-
volvimento).

De acordo com as Instruções Especiais, as inscri-
ções – abertas desde a quinta, 26 – devem ser feitas 
até as 23h59min do dia 16 de outubro, por meio do 
site da Fundação Getúlio Vargas (www.fgv.br/fgvpro-
jetos/concursos/pebsp). A inscrição só será confir-
mada depois de recolhida a taxa de R$ 29,00, que 
deve ser paga na rede bancária. No ato da inscrição, 
o candidato deverá indicar uma das 91 Diretorias de 

Ensino para fins de classificação, escolha de vaga e 
investidura no cargo.

As provas estão previstas para acontecer no dia 17 
de novembro,  com duração, data, horários e locais 
determinados em edital a ser publicado no “Diário 
Oficial” com antecedência mínima de cinco dias de 
sua realização. 

As provas acontecerão em dois períodos, sendo 
que na parte da manhã será aplicada a parte pedagó-
gica da prova, a qual consiste em cinquenta questões 
objetivas e duas questões dissertativas, tendo como 
referência o conteúdo pedagógico. À tarde será apli-
cada a parte específica da prova, a qual consiste em 
trinta questões objetivas, tendo como referência o 
conteúdo específico para cada disciplina do cargo. 

Qualquer problema na inscrição, o candidato de-
verá entrar em contato com a Central de Atendimento 
da FGV pelo telefone 0800-2834628, em dias úteis, 
das 8h às 17h30min (horário de Brasília/DF), para 
verificar o ocorrido.

“Diário Oficial” traz edital do 
concurso e instruções especiais
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