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A Presidenta da APEOESP, professora Maria 
Izabel Azevedo Noronha e o Secretário Ge-
ral, professor Fábio Moraes, acompanhados 

de assessores, reuniram-se nesta quarta-feira, 05/02, 
com a Secretária Adjunta da Secretaria da Educação, 
professora Cleide Boxicchio, para tratar de assuntos 
emergenciais.

A Presidenta da APEOESP iniciou a reunião reite-
rando solicitação de audiência com o Secretário da 
Educação para tratar de questões como a aplicação da 
jornada do piso e a ampliação do reajuste salarial pre-
visto para 2014. A Secretária Adjunta comprometeu-se 
a tratar deste assunto com o Secretário.

Projeto de Apoio à Aprendizagem 
Como é sabido, o PAA possibilita novas oportuni-

dades para os professores da categoria O, na medida 
em que abre vagas para 19 aulas a cada 10 classes. 
Assim, uma escola com até 10 classes pode contratar 

um professor para o projeto, de 11 a 20 classes, dois 
professores e assim por diante.

A Secretária Adjunta, ouvindo a proposta da APEO-
ESP para que as inscrições ocorram em nível de DRE, 
que fará a alocação dos professores nas escolas de sua 
região, conforme os critérios previstos, disse que esta 
possibilidade já consta na regulamentação do projeto 
e que, portanto, as novas inscrições poderão ocorrer 
nas diretorias de ensino

Finalmente, atendeu à nossa reivindicação de que 
professores PEB I adidos possam inscrever-se, escla-
recendo que poderão fazê-lo não somente para os 
anos iniciais do ensino fundamental, mas também para 
todos os anos e séries, em todos os níveis de ensino.

Também os excedentes do concurso de PEB II po-
derão inscrever-se para o projeto.

Categoria O
Em relação às professoras da categoria O que entram 
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em licença gestante durante o período do contrato, a 
Secretária Adjunta disse que os pagamentos por todo o 
período, conforme a lei, estão sendo assegurados. Ao 
mesmo tempo, informou que essas professores terão que 
cumprir a quarentena findo o contrato, pois a lei comple-
mentar 1093/09 não faz diferenciação para esses casos.

Concurso
A APEOESP reafirmou o pedido dos números totais 

de vagas por disciplina e por Diretoria de Ensino. A 
Secretária Adjunta disse que a SEE ainda não está em 
condições de fornecer esses números totais devido à 
dinâmica da rede, pois ainda ocorrem aposentadorias e 
aberturas de novas vagas em razão de diversos motivos.

Informou, contudo, que cerca de 1/3 dos 21.500 
candidatos chamados para posse até o momentos é 
composto de professores da categoria O, que já mi-
nistram aulas na rede.

Conforme havíamos solicitado em reunião anterior, 
a Secretária Adjunta informou que serão aceitos ates-
tados de antecedentes criminais obtidos pela Internet.

Informou ainda que as perícias médicas serão 
agendadas pela Internet a partir de 17/02, que haverá 
médicos em todos os polos e que o DPME ampliou o 
número de convênios nas regiões. A posse está prevista 
para acontecer a partir do dia 5 de março.

Reafirmou a informação de que as escolhas ocorre-
rão ainda de acordo com a segunda opção dos candida-
tos, que haverá uma terceira etapa, onde os candidatos 
poderão escolher nas DREs onde ainda existam vagas 
e, finalmente, ainda haverá repescagens na vigência do 
concurso, enquanto houver vagas. 

Finalmente, afirmou que os candidatos que concluí-

ram seus cursos no final do primeiro semestre podem 
utilizar as prorrogações de posse para que possam 
cumprir as exigências de documentação.

Aposentadorias
A Secretária Adjunta afirmou concordar com as 

reclamações dos professores sobre a demora para libe-
ração das certidões de liquidação de tempo de serviço 
para fins de aposentadoria especial. Disse que estão 
sendo realizadas reuniões periódicas com a SPPrev para 
compatibilização de sistemas e que a partir de 10/02 o 
processo deve agilizar-se, pois deixará de existir uma 
etapa, que é a conferência dos dados inseridos pelas 
escolas por parte da CGRH. Com  interligação dos 
sistemas, a própria SPPrev fará esta verificação.

Sobre as informações a serem disponibilizadas para 
professores que irão se aposentar em outras redes 
de ensino, comprometeu-se a realizar reunião com a 
SPPrev para que esta questão seja agilizada.

Professores readaptados
A Secretária Adjunta solicitou que sejam encaminha-

dos os casos concretos de professores readaptados, 
que estão na escola, mas são obrigados a cumprir 
cargas horárias superiores à jornada docente. Os casos 
devem ser informados através do email: presiden@
apeoesp.org.br.

Calendário 2014 
A APEOESP solicitou à SEE que reveja os prazos para 

entrega de notas e início das matrículas, previstos no 
calendário de 2014 – início do calendário de 2015. São 
prazos exíguos, que penalizarão os professores e certa-
mente irão gerar situações de tensão e assédio moral.

Audiência Pública sobre IAMSPE
Reforçamos convocação à categoria para participação na audiência pública que 

debaterá o projeto de lei do governo estadual que propõe transformar o IAMSPE 
em autarquia especial.

A audiência acontecerá no dia 11 de fevereiro, terça-feira, às 10 horas, no au-
ditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa. 

Orientamos as subsedes a organizarem os professores para participarem da 
atividade em defesa do IAMSPE.  
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