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Secretaria de Comunicação

Em contato com a CGRH, a APEOESP reverteu a 
falta de um professor conselheiro, categoria O, que, 
mesmo com apresentação do Certificado, teve falta 
injustificada  por participação nas eleições da APEOESP, 
em 06 de maio. 

Orientamos às subsedes que nos informem, caso 
haja, casos semelhantes em suas regiões para o devido 
encaminhamento junto à CGRH. As informações devem 
ser enviadas ao e-mail presiden@apeoesp.org.br

APEOESP obtém respostas da 
SEE para demandas da categoria
Nesta quarta-feira, 28/05, 

a Presidenta da APEOESP 
manteve contato com a Se-

cretaria da Educação para reiterar 
alguns pontos que vem sendo levan-
tados pelos professores e professo-
ras, recebendo algumas informações 
que transcrevemos abaixo:

Atrasos em 
aposentadorias

A SEE reiterou que, nas Di-
retorias de Ensino, estão sendo 
processadas as aposentadorias que 
deram entrada no mês de abril e 
que não há acúmulo de processos 
atrasados. Há, porém, processos 
acumulados na SPPrev e a própria 
SEE tem oferecido ajuda para acele-
rar a tramitação. Reconheceu, ainda, 
que tem havido alguma dificuldade 
nas unidades escolares para inserção 
dos dados no sistema, agora unifica-
do e que a Secretaria tem buscado 
treinar pessoas para este trabalho.

A APEOESP recebeu informa-
ções sobre os casos que chegaram 
ao conhecimento da entidade até 
meados de maio e vai enviar as res-
postas aos interessados via e-mail ou 
para a respectiva subsede. O Sindi-
cato solicitou à SEE que disponibilize 
eletronicamente um quadro ao qual 
os professores possam ter acesso 
para acompanhar a tramitação de 
seus processos.

Os casos de atrasos em aposen-

tadorias podem continuar a ser co-
municados para o e-mail presiden@
apeoesp.org.br.

Incorporação da 
gratificação dos PCPs 
e Vice-Diretores aos 
salários-base

Diante de uma série de casos que 
nos foram comunicados sobre a não 
incorporação dos valores das grati-
ficações de Professores Coordena-
dores Pedagógicos e Vice-diretores 
ao salário-base, a SEE informou que 
a incorporação, correspondente ao 
número de anos em que a função 
foi exercida, à razão de 1/10 por 
ano, é realizada apenas quando o 
professor deixa de exercê-la. Du-
rante o período em que a exerce, 
recebe a gratificação anualmente. 

Portanto, devem ser comunicados à 
APEOESP apenas os casos em que 
o professor já deixou a função e não 
teve a gratificação incorporada ao 
salário. As informações devem ser 
enviadas para presiden@apeoesp.
org.br.

As respostas já recebidas serão 
enviadas via e-mail para os interes-
sados ou às subsedes, conforme o 
caso.

Categoria O – duzentena
Frente à cobrança da APEOESP 

para o fim da “duzentena”, para que 
não se repita em 2015 o que ocor-
reu no início deste ano com cente-
nas de professores da categoria O 
e não haja falta de professores nas 
escolas estaduais, a SEE informou 
que está sendo preparado projeto 
de lei neste sentido. 

Falta injustificada no dia 
das eleições da APEOESP


