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Informa

Ano Letivo recupera-se. Vidas, não!

SINDIUPES cobra reivindicações 
da Rede Estadual e reafirma luta 

por direitos e pela vida
A Direção Colegiada do SINDIUPES participou, nesta quinta-feira 

(03), de mais uma audiência de negociação com o governo do Estado 
para discutir a Pauta de Reivindicações da Rede Estadual. A reunião vir-
tual teve a presença do secretário de Educação Vitor de Angelo e, na 
ocasião, os diretores sindicais reafirmaram o compromisso com a luta 
pelos direitos dos/as trabalhadores/as em Educação e com a defesa da 
vida da comunidade escolar.

Acompanhe as informações sobre  
cada um dos itens discutidos na audiência:

Sobra dos recursos do FUNDEB em 2020: 
O SINDIUPES reivindicou a utilização desses recursos para 

reajuste salarial ou abono, como forma de valorização dos profis-
sionais da educação.

Calendario Escolar 2021: 
A SEDU elaborou o calendário 2021 sem a participação/

discussão com o SINDIUPES. Inicialmente as férias de janeiro 
começavam no dia 02 /01 (sábado). O SINDIUPES encaminhou 
ofício questionando o início de férias em um final de semana. 
Esse item foi revisto, dando início as férias no dia 04/01/21. Os demais tópi-
cos do calendário, como datas de conselho de classe, o SINDIUPES questio-
nou e solicitou alterações, mas os representantes da SEDU informaram que 
como já foi publicado não tem mais possibilidade de alterações.

Contrato DTs: 
O governo prorrogou os contratos do Edital 45 até julho de 

2021, O SINDIUPES continuara a negociação para a prorroga-
ção até dezembro de 2021. A SEDU também concorda com 
esta prorrogação e estão aguardando a definição da PGE.

Em relação ao Edital 65, não há previsão de prorrogação, pois a seleção 
para estes contratos foram feitos tendo por base a entrega de títulos. Será 
feita uma nova seleção no mesmo formato para evitar aglomeração. Previsão 
de publicação de novo edital no Diário Oficial, no dia 10/12, para a contra-
tação de professores/as que substituirão os profissionais do Edital 65, e isso 
será feito por meio de títulos.

Reenquadramento: 
Foram publicados mais 176 nomes no Diário Oficial (03/12). O pagamento 

será feito na folha do mês de folha de dezembro. Previsão de pagamento 
antes do Natal, incluindo os retroativos.

Mudança de Nível:  
Já está publicado no Diário Oficial (4/12) a mudança de nível 
de 49 professores/as no período de 15 de julho a 30 de agosto 
/2020.

Férias-prêmio: 
A informação do governo é que, segundo a Lei Complementar 

Federal 173, está vedada a concessão desses beneficios, como 
mudança de referência, contagem de tempo para férias-prêmio, 

entre outros. Ainda de acordo com a Nota Técnica da Procuradoria e da 
Seger, essa medida atinge todos servidores do Estado.

O SINDIUPES discorda desta justificativa, porque férias-prêmio não 
está relacionado a aumento de despesas do estado. O SIndicato solicitou que 
esta situação seja revista porque os/as servidores/as estão trabalhando, e não 
podem ter interrompido este tempo.

Ressarcimento de gastos dos/as professores/
as: com energia, internet e equipamentos para 
atender ao ensino remoto: 

A informação do governo é que não há previsão legal para 
atender a essa demanda. Mas, para 2021, a expectativa é com-
prar tablets para professores/as, ainda no primeiro trimestre.

Contratação imediata de professores/as para 
substituir profissionais doentes: 

Segundo a SEDU, cerca de 15% de estudantes estão 
frequentando as aulas e há um número muito pequeno de 
professores/as em afastamento. Diante desse quadro não ha 
razão no momento para contratação de novos profissionais. A escola tem 
autonomia para reorganizar as turmas presenciais e o ensino remoto.

Diferença de vencimentos (nas escolas do Novo Ensino 
Médio) entre cordenador/a 30h e pedagogo 
25h. Possibilidade de ampliação da jornada 
do/a pedagogo para 30 horas: 

O secretário de Educação pediu tempo para avaliar o 
assunto com a equipe da SEDU e dará uma resposta na 
próxima audiência.

Levantamento do número de profissionais da educação 
contaminados pela Covid-19 e óbitos: 

De acordo com os dados oficiais que chegaram à SEDU, até 
02/12, cerca de 355 professores/as testaram positivo para a 
Covid-19.

Propostas de junção dos anos letivos 2020/2021: 
Segundo o governo, a legislação permite essa junção e todos estados estão 

procedendo dessa forma. Além disso, não haverá reprovação no ano letivo 
de 2020 e criou-se o 4° ano do Ensino Médio para os estudantes que deseja-
rem permanecer por mais um ano.

Informações das previsões sanitárias SESA-
-Secretaria Estadual de Saúde: 

As previsões estão sendo discutidas no âmbito da secre-
taria, pois a doença muda de parâmetro a todo momento. 
A conversa entre SESA e SEDU neste momento está mais na orientação de 
como está sendo, e como se comportar durante este aumento do número 
de casos de Covid-19. Mas em momento algum a SESA determinou ou não 
o retorno das atividades presenciais como também não tem poder para 
influenciar em outra Secretaria. A SESA ampliou as amostras, ou seja, estão 
testando mais, e que dentro dos presídios estão aparecendo o maior número 
de casos confirmados. 


