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Secretaria de Comunicação

Conforme definido na reunião do Con-
selho Estadual de Representantes e na 
Assembleia Estadual de 28 de março, 

a Presidenta da APEOESP, professora Bebel, 
envidou seguidos esforços junto à Secretaria 
Estadual da Educação, conseguindo, na data 
de hoje, a reversão da demissão da professora 
Maria Irene de Carvalho, da EE Marta Terezinha 
Rosa, em Mauá. Integrante da categoria O, a 
professora havia tido seu contrato cancelado 
por participar da greve nacional de 17, 18 e 19 
de março. O caso foi relatado no CER.

Importante esclarecer que, ao contrário do 
que foi dito em diversas ocasiões, a responsabi-
lidade pelo cancelamento do contrato não havia 
sido da diretora da escola, também dirigente da 
APEOESP, e sim da dirigente regional de ensino.

Governador autoriza 
concurso para PEB I

Conforme já havíamos informado, a SEE 
promoverá ainda neste ano concurso para pro-
fessor PEB I, nas regiões onde existem vagas. 
Concursos públicos para todas as disciplinas em 
todos os níveis é uma reivindicação permanente 

da APEOESP. O concurso para PEB I foi uma 
das reivindicações de nossa greve em 2013.

O concurso já foi autorizado pelo Governa-
dor, conforme publicação abaixo:

Presidenta da APEOESP 
reverte demissão de professora 

da categoria O em Mauá
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No processo SE-402-13 (SGP-42.554-14), 
sobre autorização para a abertura de concurso 
público para o provimento de cargos de Professor 
Educação Básica I – PEB I: ‘Diante dos elementos 
de instrução do processo, à vista da manifestação 
da Secretaria da Educação e do pronunciamento 
favorável da Secretaria de Gestão Pública, auto-
rizo a Pasta requerente a adotar as providências 
necessárias para a abertura de concurso público, 
visando ao provimento de 5.734 cargos vagos de 
Professor Educação Básica I, mais os que vierem a 
vagar durante o prazo de validade do concurso pú-
blico, observadas as disponibilidades orçamentárias 
e obedecidos os preceitos legais e regulamentares 
atinentes à espécie.’”


