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Secretaria de Comunicações

Webconferência 
será no Hotel 
Braston

MAIS UM BÔNUS SERÁ PAGO AOS APOSENTADOS
A APEOESP obteve mais uma vitória para 

os aposentados associados à entidade e 
começará a execução do Bônus referente 
ao ano de 2003, que foi pago aos que 
estavam na ativa em fevereiro de 2004.

Essa é a terceira vitória em ações 
para estender o Bônus para os aposen-
tados, sendo que estão sendo feitas as 
habilitações dos Bônus de 2000/2001 e 
2002/2003, anteriormente divulgados. 

Outra entidade conseguiu apenas uma 
decisão favorável. A APEOESP é a única 
que conseguiu as três decisões favoráveis. 

Têm direito ao pagamento do 
bônus os associados aposentados até 
01/12/2003 e filiados à APEOESP, cujos 
nomes e valores serão posteriormente 
divulgados no site da entidade.

Os associados nessas condições re-
ceberão também uma correspondência 

para se habilitar na ação, com todas as 
informações para tal fim.

A APEOESP em breve divulgará 
ainda novas orientações e começará a 
receber os documentos necessários à 
habilitação do aposentado.

O Sindicato está estruturando uma 
equipe especial para habilitar todos os 
associados em condições de receber 
para agilizar ao máximo as execuções.

CGRH divulga primeira classificação 
do concurso nesta sexta-feira

A CGRH (Coordenadoria de Ges-
tão e Recursos Humanos) divulgará nes-
ta sexta-feira, 10, a primeira classificação 
(Lista Geral e Lista Especial) dos candida-
tos aprovados no concurso público para 
provimento de cargos de Professor de 
Educação Básica II, antes da análise dos 
recursos interpostos contra o resultado 
preliminar (parte dissertativa e avaliação 
de títulos). A divulgação acontecerá por 
meio do site da Fundação Getúlio Vargas 
– fgv.br/concursos/pebsp.

De acordo com comunicado publicado 
no “Diário Oficial” desta quinta-feira, 9, os 

candidatos foram classificados em âmbito de 
Diretoria de Ensino, por disciplina, por or-
dem decrescente da nota final obtida (soma 
da nota da prova com os pontos atribuídos 
aos títulos). No sábado, 11, serão publica-
dos os despacho dos recursos interpostos 
nos dias 26 e 27 de dezembro de 2013, 
contra o resultado preliminar da prova – 
parte dissertativa e avaliação de títulos.

A classificação final será publicada no 
“Diário Oficial” após o processamento 
do resultado de recursos interpostos 
contra o resultado da prova dissertativa 
e avaliação de títulos.

APEOESP pede providência para 
correção de dados do sistema GDAE

A APEOESP constatou que no 
sistema GDAE (Gestão Dinâmica de 
Administração Escolar) da Secretaria 
da Educação não estão dadas baixas 
nas faltas da greve de 2013 repostas, já 
remuneradas e já baixadas no sistema 
de dados da Prodesp. E isto poderia 
gerar problemas na classificação de 
professores para a atribuição de aulas.

A APOESP entrou em contato com 

a CGRH (Coordenadoria de Gestão e 
Recursos Humanos) da Secretaria da 
Educação solicitando a imediata cor-
reção dos dados. Na tarde de quarta-
-feira, 8, a nova secretária-adjunta da 
SEE e coordenadora do CGRH, Cleide 
Bauab Eid Bochixio, fez contato com 
o sindicato para informar que já havia 
solicitado à Prodesp a correção do 
GDAE.

A webconferência que a APEOESP 
promoverá na próxima terça-feira, 14, 
às 16 horas, para discutir a atual situa-
ção do IAMSPE (Instituto de Assistência 
Médica do Servidor Público do Estado), 
conforme informado no boletim APEO-
ESP URGENTE 01, acontecerá no 
Hotel Braston, localizado na rua Martins 
Fontes, 330, centro de São Paulo.

Nova vitória da APEOESP

Os delegados ao CONAE Nacio-
nal que estão tendo dificuldades para 
se inscrever no site do MEC ou para 
obter a senha para inscrição devem 
entrar em contato com a Secretaria da 
Educação, com Margot pelos telefones 
3218-2053 ou 3218-3410. Havendo 
problemas para efetivar a inscrição no 
site do MEC, encaminhar e-mail para 
cemi@mec.gov.br ou suely.freitas@
mec.gov.br . Lembramos que o prazo 
limite encerra se hoje, sexta, 10.

Informação importe 
aos delegados 
ao CONAE


