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Como é público, em 2011 o governo instituiu unilate-
ralmente o mês de julho para os reajustes salariais, até este 
ano de 2014. Nós, da APEOESP, em conjunto com todo o 
funcionalismo, lutamos para que se aplique a lei aprovada 
pela Assembleia Legislativa, que prevê a data-base no mês de 
março. O fato, porém, é que os professores têm garantido 
em julho deste ano um reajuste salarial de 7%. Os reajus-
tes salariais anuais, é preciso lembrar, embora insuficientes, 
foram conquistas da nossa greve de 2010.

No momento, a APEOESP negocia com a Secretaria 
da Educação, com base no artigo 5º da lei complementar 
1143/2011, a ampliação do reajuste previsto para julho 
deste ano. Em contato telefônico com a SEE, a APEOESP 
foi informada de que os estudos neste sentido prosseguem 
no âmbito do governo.

A APEOESP continua lutando por um reajuste maior em 
2014 e por um plano de ganho real de salários que parta do 
salário mínimo do DIEESE para PEB I, rumo aos 75,33% de 
aumento necessários para que nossos vencimentos sejam 
equiparados aos das demais profissões com formação em 
nível superior.

Estudos para nova forma de contratação 
dos professores da categoria O

Neste contato com a SEE, a Presidenta da entidade, profes-
sora Bebel, voltou a cobrar do governo soluções para a situação 
dos professores da categoria O, contratados precariamente, 
sem direitos básicos. Durante o contato, a partir de cobranças e 
sugestões formuladas pela APEOESP, a SEE admitiu a realização 
de estudos sobre uma possível nova forma de contratação dos 
atuais professores da categoria O, de forma a assegurar-lhes 
condições dignas de contratação e de trabalho.

Concurso de PEB II
A SEE informou que serão chamados até a primeira 

quinzena de maio 30 mil novos concursados. A lista de vagas 
será publicada no dia 17/04.

Professores concursados que estão adidos
A Presidenta da APEOESP relatou à SEE casos de pro-

fessores que ficaram adidos nas escolas que escolheram, 
por falta de aulas, sendo que há aulas disponíveis em sua 
escola de origem. A SEE considerou não haver motivos 
para que isto ocorra, tendo em visto que a orientação 
era propiciar a opção por escolas da DRE com aulas 
livres disponíveis.

Assim, as subsedes devem comunicar à Sede Central, 
por meio do endereço presiden@apeoesp.org.br todos os 
casos desta natureza que sejam de seu conhecimento, para 
que a SEE possa corrigir a situação.

Professor Coordenador Pedagógico
Também foi informado à SEE a existência de casos de 

PCPs que solicitaram a  incorporação anual de 1/10 pelo 
exercício da função, mas não foram atendidos. Da mesma 
forma, todos os casos desta natureza devem ser comunica-
dos à Sede Central pelo e-mail presiden@apeoesp.org.br.

Certificados de aprovação no 
concurso de PEB II

Em contato com a CGRH, a APEOESP foi informada 
de que os certificados de aprovação no concurso de PEB II 
(2013) serão encaminhados no início do segundo semestre 
para as Diretorias de Ensino, onde deverão ser retirados 
pelos professores interessados. 

IAMSPE estuda projeto de lei específico para 
atendimento aos professores da categoria O

A APEOESP cobrou do governo providências para o 
envio de um projeto de lei específico para que o IAMSPE 
passe a atender os professores da categoria O, de forma a 
concretizar o último dos pontos negociados na greve de 
abril-maio de 2013 ainda não equacionado. 

Obtivemos a informação de que o IAMSPE está buscando 
soluções para esta questão, independentemente do projeto 
de autarquia especial que tem causado divergências entre o 
governo e as entidades do funcionalismo. A APEOESP está 
atenta e buscará interferir neste processo para assegurar 
os direitos dos professores.

APEOESP continua na luta pela 
ampliação do reajuste salarial de julho
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