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Decisão Liminar da justiça de São Paulo, em ação mo-
vida pela APEOESP, assegurou o direito de escolha dos 
professores na atribuição de aulas, nos seguintes termos:

“(1) Os docentes da Rede Estadual de Ensino, os titulares 
de cargo, os ocupantes de funções atividades e os contra-
tados pela Lei Complementar 1093/09 tenham assegurado 
o direito de escolherem as classes ou aulas de acordo com 
a classificação no processo de atribuição de classes ou 
aulas previsto nos arts. 4.º a 6.º da Resolução SE n. 75/13;
(2) as autoridades impetradas tomem providências necessárias 
junto às escolas estaduais e diretorias regionais de ensino para 
assegurar o cumprimento do direito de escolha dos professores 
às classes e aulas que pretendem lecionar, de acordo com a 
classificação no processo de atribuição de classes e aulas. 
Fica fixado o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento 

das obrigações, sob pena de multa diária que fixo em R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), reversível em favor dos pro-
fessores que comprovarem ter sido prejudicados.
Destaco, porém, que se eventualmente nenhum docente 
se tiver inscrito para determinada classe ou aula, a Ad-
ministração Pública poderá, mediante ato administrativo 
devidamente motivado e utilizando-se dos critérios previs-
tos nos arts. 4.º a 6.º da Resolução SE n. 75/13, designar 
docente para cobri-las, de sorte a preservar-se o princípio 
da continuidade do serviço público e o direito do corpo 
docente de ter todas as aulas, preenchida integralmente 
a grade horária.”
Mais uma vitória importante da APEOESP em defesa 

dos direitos dos professores e por uma atribuição de aulas 
justa e organizada.

APEOESP Conquista liminar 
que garante direito de escolha 
do professor na atribuição

A APEOESP reuniu-se nesta terça-feira, 14 de janeiro, 
com a Secretária Adjunta da Educação, para tratar dos 
assuntos emergenciais:

A) Concurso para PEB II 
A SEE informará à APEOESP o número total de candi-

datos aprovados (estima-se que sejam em torno de 116 
mil), o número de vagas por disciplina/Diretoria de Ensino 
e o número de aprovados por Diretoria de Ensino. Vinte 
mil serão chamados ainda neste ano.

A Secretária Adjunta informou que a SEE está agilizando 
o processo de escolha e posse da maioria para que se inicie 
logo após a atribuição inicial.

Devemos lembrar que parte dos candidatos aprovados 
já pertence à rede estadual de ensino, seja condição de 
efetivos, categoria F ou categoria O. 

Será também verificada a possibilidade de aceitação dos 
atestados de antecedentes obtidos por meio da internet, 
como reivindicam muitos professores. 

A APEOESP reivindicará que os professores que já 

Reunião com a secretária-adjunta



“A atual situação do IAMSPE”. Este foi o tema da web-
conferência que a APEOESP promoveu nesta quarta-feira, 
14, em São Paulo, no Hotel Braston. O objetivo principal 
foi o de discutir a minuta de um projeto de lei elaborado 
pelo governo do Estado que propõe a transformação do 
IAMSPE (Instituto de Assistência Médica do Servidor Público 
Estadual) numa autarquia especial. 

Participaram dos debates a presidenta da APEO-
ESP, Maria Izabel de Azevedo Noronha, a Bebel, o 
secretário-geral da entidade, Fábio Santos de Mora-
es; o presidente do SindSaúde, Gervásio Foganholi; 
Renata Scaquetti e Célia Regina Costa, da AFIAMSPE 
(Associação dos Funcionários do IAMSPE); Rute Gros, 
da associação dos fisioterapeutas do IAMSPE; Luiz Mo-
reno Prado Leite, da APEOEESP e vice-presidente do 
Conselho Consultivo Misto do IAMSPE.

Todos os palestrantes concordaram que a minuta do 
projeto de lei prevê uma série de problemas que podem 

prejudicar tanto o funcionalismo do instituto quanto os usuá-
rios (que somos nós, servidores públicos). Há possibilidade, 
por exemplo, da ampliação da terceirização e contratos com 
Organizações Sociais (privatização “disfarçada” de parceria) 
e pode haver privatização propriamente dita por meio de 
parceria público-privada, além do fim da universalidade do 
atendimento, com a implantação da lógica dos planos de 
saúde privados.

 Além disso, o projeto prevê a criação de um conselho 
deliberativo que seria formado por cinco membros indica-
dos pelo governo, por um representante do Legislativo, um 
representante do Executivo, um representante do Judiciário 
e por dois do Conselho Consultivo Misto. Presidente e 
vice do conselho deliberativo também seriam indicados 
pelo governo.

A íntegra da webconferência pode ser assistida por meio 
do youtube, pelo canal TV APEOESP (http://www.youtube.
com/user/TVAPEOESP).

pertencem à rede não precisem realizar novos exames 
médicos para a posse. 

A SEE irá também analisará se será possível adiar a posse 
até a obtenção do diploma, se o candidato estiver no último 
ano do curso. 

B) Concurso PEB I
A Secretária Adjunta anunciou que está viabilizando o concur-

so público para professores PEB I em 2014. Já encaminhou pro-
cesso para criação das vagas e aguarda a autorização do governo.

Esta decisão atende reiteradas reivindicações dos pro-
fessores e da APEOESP. Trata-se de uma vitória importante 
da nossa luta e vamos permanecer atentos para que de fato 
o concurso aconteça o mais rapidamente possível.

C) Categoria O
Em relação à quarentena para os professores da catego-

ria O, a Secretária Adjunta reafirmou que, apesar das trata-
tivas internas da SEE no governo, prevaleceu a exigência de 
afastamento de 200 dias para professores que já utilizaram 
uma vez a quarentena (40 dias).  

A APEOESP não aceita a quarentena, seja qual for a 
duração. Por isso, estamos ingressando com ação coletiva 
contra o afastamento de 200 dias e, no limite, contra a 
própria quarentena.

Estamos em luta contra a forma precária de contratação 
dos professores da categoria O e por um plano de carreira 
que atenda os interesses do magistério.

Em relação às férias, a Secretária Adjunta comprometeu-
-se a encaminhar solução para o pagamento de férias para 
os professores da categoria O que já completaram 12 meses 
de exercício, muitos deles com contratos prorrogados. 
Muitos reclamam que não receberam férias, nem mesmo 
na rescisão do contrato.

D) Jornada do piso
A Secretária Adjunta informou que a redução está em 

estudo.
A APEOESP reafirmou a solicitação de audiência urgente 

com o Secretário da Educação para encaminhar esta ques-
tão, reajuste salarial e outros assuntos importantes para a 
nossa categoria.

Funcionalismo tem que se
unir em defesa do IAMSPE
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