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Sobre a implantação do 
programa Secretaria Digital 
nas escolas estaduais

Em contato telefônico na quarta-feira, 26/03, 
com a Secretaria Estadual da Educação, a 
APEOESP tratou da questão da “Secretaria 

Digital”, que vem sendo implantada em algumas 
diretorias de ensino.

Ocorre que os professores têm que realizar 
a digitação dos conteúdos dos diários de classe, 
ocorrências e seu planejamento de aulas, sem que 
as escolas ofereçam as condições necessárias para 
isto. Mesmo quando o professor tenta utilizar seus 
próprios equipamentos, depara-se com a falta 
de acesso à Internet para realizar este trabalho, 
obrigando-o a realizá-lo em casa, sobrecarregan-
do seus afazeres. Para complicar, muitas escolas 
exigem que os professores também façam os 
registros manuais, duplicando o trabalho.

A SEE informou que planeja instituir este trabalho 
em toda a rede, mas que o que está sendo desen-
volvido é um projeto piloto. Disse que esbarra no 
problema da disponibilização de redes por parte 
da empresa de telefonia e que a implantação será 
revista no sentido de que ocorra, paulatinamente, 
apenas nas escolas que tenham todas as condi-
ções necessárias. Não será exigida nessas escolas 
a continuidade dos registros manuais, devendo o 
sistema assegurar o armazenamento de cópias de 
segurança dos dados digitados. A APEOESP está 
atenta e cobrará da SEE o cumprimento do que 
foi afirmado nesta data. Todos os casos que digam 
respeito a este problema, caso as providências rela-
tadas não sejam tomadas, devem ser comunicados 
à APEOESP, pelo e-mail presiden@apeoesp.org.br.

Evolução funcional ao professor 
readaptado

A criação do memorial do professor, 
como alternativa à prova de mérito, para 
evolução do professor na carreira, é uma 
das conquistas asseguradas pela APEOESP 
nas discussões ocorridas na Comissão Pa-
ritária sobre a Carreira. 

Esta conquista foi agora ampliada para os 

professores readaptados em Decreto publicado 
no D.O.E de 25/3/2013. 

Portanto, a partir da publicação das regras pela 
Secretaria da Educação, os professores readapta-
dos poderão também solicitar evolução funcional 
por meio de cursos, projetos e/ou qualificação 
acadêmica. 



Comissão Eleitoral Estadual  

Concurso 
PEB II

A APEOESP foi informada de 
que serão aplicadas as Instruções 
Especiais do Concurso Público para 
PEB II referente à estadualização da 
escolha de vagas. De acordo com o 
capítulo 9, item 8.2 das resoluções 
especiais, a escolha estadualizada é 
possível (ou seja, o candidato es-
colher vaga em outra diretoria de 
ensino) dentro do prazo de validade, 
após o esgotamento da primeira e 
da segunda opções dos candidatos.

Os candidatos que ainda não 
estão de posse de seus diplomas 
por ainda não terem concluído seus 
cursos poderão ter chances de assu-
mir vagas existentes dentro do prazo 
de validade do concurso (dois anos, 
prorrogáveis por mais dois anos).

Lousas
Em contato com a SEE, a APEO-

ESP cobrou a substituição das atuais 
lousas que utilizam pó de giz e 
apagador por lousas mais moder-
nas, que utilizem pincéis e outros 
produtos hipoalergênicos e que 
não agridam as cordas vocais dos 
professores. A informação é a de 
que já estão sendo estudadas alter-
nativas a serem implementadas nas 
escolas estaduais.

Aposentados devem assinar 
procuração para execução 
do pagamento de bônus

Reiteramos que os aposen-
tados e aposentadas que têm 
direito ao pagamento dos bônus 
de 2000, 2001 e 2002, conquis-
tados pela APEOESP na justiça, 
devem providenciar a docu-
mentação e seguir as instruções 
divulgadas no site da APEOESP 

(www.apeoep.org.br) para exe-
cução da sentença. A APEOESP 
organizou uma equipe especial 
para cuidar especificamente  dos 
procedimentos, mas há um gran-
de número de professores(as) 
que ainda não tomaram as pro-
vidências necessárias.

Dia 28 de março, 14 horas, 
Praça da República 
com paralisação.

Compareça!

Perícia médica aos 
professores aprovados 
no concurso público 

Em comunicado divulgado na 
quarta-feira, 26 de março, a Co-
ordenadoria de Gestão de Recur-
sos Humanos (CGRH) informa 
que os candidatos nomeados em 
07/02/2014 para o cargo de Pro-
fessor Educação Básica II, que ainda 
não realizaram a perícia médica para 
fins de ingresso, deverão compare-
cer junto à Diretoria de Ensino de 
jurisdição da escolha de vaga, impre-
terivelmente, até o dia 04/04/2014, 
para solicitar o respectivo reagen-
damento.

Os candidatos deverão, por 
ocasião da perícia, apresentar, 
obrigatoriamente, todos os exames 
prontos solicitados nas Instruções 
Especiais SE 02/2013 e Guia de 
Perícia Médica devidamente preen-
chida, especificamente nos horários 
determinados para atendimento.

Somente os candidatos que se 
apresentarem na DRE serão nova-
mente convocados pelo DPME a 
fim de realizar a perícia médica de 
ingresso, por meio de publicação no 
Diário Oficial.


