
11/10/201357

15 de Outubro: Dia de homenagear os 
professores e reforçar a luta pelos direitos 

Tradicionalmente, em 15 de Outu-
bro comemora-se o Dia dos Profes-
sores. Data em que homenageamos 
todos os docentes e também reforça-
mos a luta por uma educação pública 
de qualidade e por garantia de direitos 

Prova dos temporários será no dia 20 de outubro
O “Diário Oficial” desta sexta-feira, 11, 

trouxe publicado o edital de convocação 
da prova dos professores “categoria O”. 
De acordo com o edital da Coordena-
doria de Gestão e Recursos Humanos 
(CGRH) da Secretaria da Educação, as 
provas serão realizadas no próximo dia 
20 de outubro – domingo – em dois 
períodos: manhã, com início às 8h30min 
(duração: 4 horas): campo de atuação: 
aulas-disciplinas (Alemão, Arte, Biologia, 
Ciências Físicas e Biológicas, Educação 
Física, Espanhol, Filosofia, Física, Francês, 
Geografia, História, Inglês, Italiano, Ja-
ponês, Língua Portuguesa, Matemática, 
Psicologia, Química, Sociologia), e campo 
de atuação: educação especial (Deficiência 
Auditiva, Deficiência Física, Deficiência In-
telectual e Deficiência Visual). No segundo 
período, a partir das 14h30, também com 
duração de quatro horas, para o campo 
de atuação classe.

A CGRH alerta que os portões serão 
fechados para o início da prova do “perí-
odo da manhã às 8h30min, e da prova do 
período da tarde às 14h30min, respecti-
vamente, não sendo permitida a entrada 
de candidatos retardatários”.

Ainda de acordo com o edital, as 
provas serão compostas de 80 questões 
objetivas avaliadas na escala de 0 (zero) 
a 80 (oitenta) pontos, para o campo de 
atuação aulas; 60 questões objetivas ava-

liadas na escala de 0 (zero) a 80 (oitenta) 
pontos, para o campo de atuação classe, e  
80 questões objetivas, avaliadas na escala 
de 0 (zero) a 80 (oitenta) pontos, para 
o campo de atuação Educação Especial.

Local da prova
Para saber o local onde prestará a pro-

va, o candidato deve acessar os sítios da 
Secretaria da Educação (www.educacao.
sp.gov.br) ou da Fundação Vunesp (www.
vunesp.com.br). Caso o nome do candi-
dato não constar da lista de consulta dos 
locais de prova, ele deve entrar em con-
tato com o Disque Vunesp, por meio do 
telefone (11) 3874-6300. O atendimento 
acontece de segunda a sábado, das 8 às 
20 horas, ou mesmo procurar a Diretoria 
de Ensino onde realizou a inscrição – o 
atendimento ocorre de segunda a sexta-
-feira, das 9 às 17 horas.

Documentos
O candidato deverá comparecer ao 

local de realização da prova com meia 
hora de antecedência do seu início, 
portando um destes documentos de 
identificação: Cédula de Identidade 
(R.G.), ou Carteira Nacional de Habi-
litação (com fotografia, na forma da Lei 
nº 9.503/97), ou Carteiras de Órgãos 
de Conselhos de Classe, ou Carteira 
de Trabalho e Previdência Social ou 
Certificado Militar.

Calendário
A Secretaria da Educação dispo-

nibilizará em seu sítio na Internet o 
gabarito das provas para consulta dos 
candidatos a partir do dia 22 de outu-
bro. As consultas, a partir da mesma 
data, poderão ser feitas também pelo 
sítio da Fundação Vunesp.

a toda a categoria. Nesta data, não deve 
haver aulas nas unidades escolares. Ati-
vidades com alunos devem se restringir 
a homenagens aos professores. 

Caso haja imposição de Diretorias 
de Ensino e/ou Direção Escolar para 

que ocorram aulas normais neste dia, 
solicitamos que as subsedes repassem 
as informações (nome e endereço da 
escola/ diretoria a qual pertence) à 
presiden@apeoesp.org.br para que 
sejam tomas as providências cabíveis. 

Local do C.E.R
A próxima reunião ex-

traordinária do Conselho 
Estadual de Representan-
tes (CER) será no dia 19 de 
outubro, sábado, a partir 
das 10h00 no Club Homs 
(Av Paulista, 735).  
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