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Independente e com uma atuação coerente e responsável na luta em defesa e ampliação dos direitos,
 o SINPEEM não tem dado trégua aos governos. Em maio de 2010, foram aplicados aos padrões de vencimentos
dos profissionais de educação o percentual de 8,75%, referente à terceira e última parcela da incorporação das
gratificações, iniciada em 2008, totalizando 37,5% aplicados aos padrões dos servidores ativos e aposentados.

Neste mesmo período, por exemplo, o ICV do Dieese registrou inflação acumulada de 12,49%.
Em 2010, o SINPEEM conquistou a elevação do piso, com o abono complementar, e a incorporação para

ativos e aposentados com direito a paridade, que implicará em 33,79%  de reajuste sobre os padrões
de todos os profissionais de educação, em três vezes iguais de 10,19%. Nesta edição, o SINPEEM traz

alguns exemplos, mostrando a evolução dos valores padrões com a aplicação dos reajustes de
10,19% e os efeitos sobre o abono complementar. Páginas 8 a 14

Claudio Fonseca:
“união da categoria é
fundamental para
negociar com o governo
e obter conquistas”

Programação do SINPEEM Park Hotel e excursões   Página 16
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E D I T O R I A L Tabela de vencimentos – julho/2010

APOIO À EDUCAÇÃO

 QPE-01 637,32 678,74 722,84 769,81 819,86
 QPE-02 678,74 722,84 769,81 819,86 873,15
 QPE-03 722,84 769,81 819,86 873,15 929,91
 QPE-04 769,81 819,86 873,15 929,91 990,35
 QPE-05 819,86 873,15 929,91 990,35 1.054,74
 QPE-06 873,15 929,91 990,35 1.054,74 1.123,29
*QPE-07 929,91 990,35 1.054,74 1.123,29 1.196,30
*QPE-08 990,35 1.054,74 1.123,29 1.196,30 1.274,07
*QPE-09 1.054,74 1.123,29 1.196,30 1.274,07 1.356,88
*QPE-10 1.123,29 1.196,30 1.274,07 1.356,88 1.445,10
*QPE-11 1.196,30 1.274,07 1.356,88 1.445,10 1.539,01
*QPE-12 1.274,07 1.356,88 1.445,10 1.539,01 1.639,04
*QPE-13 1.356,88 1.445,10 1.539,01 1.639,04 1.745,56
*QPE-14 1.445,10 1.539,01 1.639,04 1.745,56 1.859,01

JB - 20 HORAS/AULA

QPE-11 709,10 755,20 804,29 856,63 912,27
QPE-12 755,20 804,29 856,63 912,27 971,55
QPE-13 804,29 856,63 912,27 971,55 1.034,67
QPE-14 856,63 912,27 971,55 1.034,67 1.101,95
QPE-15 912,27 971,55 1.034,67 1.101,95 1.173,57
QPE-16 971,55 1.034,67 1.101,95 1.173,57 1.249,94
QPE-17 1.034,67 1.101,95 1.173,57 1.249,94 1.331,10
QPE-18 1.101,95 1.173,57 1.249,94 1.331,10 1.417,66
QPE-19 1.173,57 1.249,94 1.331,10 1.417,66 1.509,87
QPE-20 1.249,94 1.331,10 1.417,66 1.509,87 1.608,02
QPE-21 1.331,10 1.417,66 1.509,87 1.608,02 1.712,45

JBD - 30 HORAS/AULA

QPE-11 1.063,69 1.132,88 1.206,50 1.284,93 1.368,44
QPE-12 1.132,88 1.206,50 1.284,93 1.368,44 1.457,38
QPE-13 1.206,50 1.284,93 1.368,44 1.457,38 1.552,10
QPE-14 1.284,93 1.368,44 1.457,38 1.552,10 1.653,00
QPE-15 1.368,44 1.457,38 1.552,10 1.653,00 1.760,41
QPE-16 1.457,38 1.552,10 1.653,00 1.760,41 1.874,83
QPE-17 1.552,10 1.653,00 1.760,41 1.874,83 1.996,79
QPE-18 1.653,00 1.760,41 1.874,83 1.996,79 2.126,58
QPE-19 1.760,41 1.874,83 1.996,79 2.126,58 2.264,78
QPE-20 1.874,83 1.996,79 2.126,58 2.264,78 2.411,90
QPE-21 1.996,79 2.126,58 2.264,78 2.411,90 2.568,75

JEIF E J-30 (CEI)

**QPE-11 1.418,22 1.510,40 1.608,60 1.713,25 1.824,53
**QPE-12 1.510,40 1.608,60 1.713,25 1.824,53 1.943,09
**QPE-13 1.608,60 1.713,25 1.824,53 1.943,09 2.069,35
**QPE-14 1.713,25 1.824,53 1.943,09 2.069,35 2.203,86
**QPE-15 1.824,53 1.943,09 2.069,35 2.203,86 2.347,19
**QPE-16 1.943,09 2.069,35 2.203,86 2.347,19 2.499,89
**QPE-17 2.069,35 2.203,86 2.347,19 2.499,89 2.662,20
**QPE-18 2.203,86 2.347,19 2.499,89 2.662,20 2.835,37
**QPE-19 2.347,19 2.499,89 2.662,20 2.835,37 3.019,70
**QPE-20 2.499,89 2.662,20 2.835,37 3.019,70 3.216,02
**QPE-21 2.662,20 2.835,37 3.019,70 3.216,02 3.424,93

JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 HORAS

QPE-11 1.891,04 2.013,98 2.144,93 2.284,28 2.432,82
QPE-12 2.013,98 2.144,93 2.284,28 2.432,82 2.590,87
QPE-13 2.144,93 2.284,28 2.432,82 2.590,87 2.759,27
QPE-14 2.284,28 2.432,82 2.590,87 2.759,27 2.938,59
QPE-15 2.432,82 2.590,87 2.759,27 2.938,59 3.129,66
QPE-16 2.590,87 2.759,27 2.938,59 3.129,66 3.333,14
QPE-17 2.759,27 2.938,59 3.129,66 3.333,14 3.549,78
QPE-18 2.938,59 3.129,66 3.333,14 3.549,78 3.780,50
QPE-19 3.129,66 3.333,14 3.549,78 3.780,50 4.026,21
QPE-20 3.333,14 3.549,78 3.780,50 4.026,21 4.287,95
QPE-21 3.549,78 3.780,50 4.026,21 4.287,95 4.566,63
QPE-22 3.780,50 4.026,21 4.287,95 4.566,63 4.863,50

J-40 HORAS/AGENTE DE APOIO E VIGIAS

B-1 ........................................ 439,38
B-2 ........................................ 467,95
B-3 ........................................ 498,36
B-4 ........................................ 530,75
B-5 ........................................ 565,24
B-6 ........................................ 601,98
B-7 ........................................ 641,12
B-8 ........................................ 682,80
B-9 ........................................ 727,17
B-10 ...................................... 774,44

REF/GRAUS A B C D E

*  Corresponde à tabela de vencimentos de ADIs
** Corresponde à tabela de vencimentos dos PDIs

A educação tem importância fun-
damental e estratégica no processo de
desenvolvimento do país. No entan-
to, apesar desta constatação, há déca-
das o setor vem sendo relegado a pla-
nos inferiores, ganhando importância
mercantilista e casuística.

Com isso, a qualidade da educa-
ção no Brasil está cada vez mais lon-
ge de ser, no mínimo, satisfatória,
mesmo os governos tendo à disposi-
ção mecanismos que podem identifi-
car onde estão os problemas, para que
possa saná-los e melhorar o ensino,
em todos os níveis, considerando as
especificidades de cada região da ci-
dade, do Estado e do país.

Vários são os fatores relevantes e
necessários para resgatar a qualida-
de da educação. Porém, partindo do
princípio de que o professor é a ma-
téria prima do ensino, a valorização
profissional e salarial dos profissio-
nais de educação deve estar no topo
da pirâmide e tem de ser adotada
como política permanente de qual-
quer governo, independentemente da
sigla partidária.

Além de salários condizentes com
as atividades que desempenham, é
necessário que sejam criados progra-
mas permanentes e regulares de for-
mação continuada para o aperfeiço-
amento profissional, inclusive em ní-
vel de pós-graduação, garantindo a
valorização e a capacitação dos pro-
fissionais de educação.

Nesse sentido, o SINPEEM, que
tem como uma de suas políticas per-
manentes a luta pela valorização dos
profissionais de educação, incluiu em

Valorização profissional:
política permanente do SINPEEM

secretarias@sinpeem.com.br
3329-4516

Filiação, atualização cadastral,
desfiliação, cursos e seminários, certificados,

agendas, declarações, informações sobre
unidades escolares e outros.
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sua pauta de reivindicações da cam-
panha salarial deste ano a criação de
13 Centros de Formação Específica
nas Diretorias Regionais de Educação.
A proposta foi aceita pelo governo e
consta do Protocolo de Negociação as-
sinado pelo governo, o SINPEEM e de-
mais entidades representativas dos
profissionais de educação.

Os centros deverão atender às
modalidades presencial e a distância.
Serão adequadamente equipados com
materiais educativos, bibliotecas, vi-
deotecas, entre outros recursos, de
modo a atender às especificidades de
suas atividades, bem como aos obje-
tivos das diferentes etapas e modali-
dades da educação básica, transfor-
mando as condições da escola públi-
ca e da educação.

Vitória do SINPEEM, único sindi-
cato que, de fato, luta em defesa da
manutenção e extensão dos direitos
dos profissionais de educação. Uma
luta ininterrupta, que não se limita
às questões salariais, como a conquis-
ta de 33,79% de reajuste para próxi-
mos três anos, ampliação da tabela
de vencimentos dos agentes escola-
res do QPE-4 para o QPE-8 e manu-
tenção do Abono Complementar, mas
que busca o atendimento às reivin-
dicações funcionais e educacionais,
que visam melhorar a qualidade da
educação na rede municipal de ensi-
no de São Paulo.

A DIRETORIA

CLAUDIO FONSECA
Presidente
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Nos dias 18, 19 e 20 de junho o SINPEEM, que integra a Co-
missão Executiva do Plano Municipal de Educação (PME), parti-
cipou da Conferência Municipal de Educação, ocorrida no Palá-
cio das Convenções do Anhembi.

Durante o evento, apresentou as propostas debatidas e apro-
vadas em todas as instâncias do sindicato nas etapas anteriores
de debates do PME, tendo como premissa a defesa da escola pú-
blica, gratuita, laica e de qualidade social para todos, em todos os
níveis. Posição completamente diversa de organizações não go-
vernamentais que defendem a escola pública como direito, po-
rém, não obrigatoriamente estatal, e que sustentaram propostas
que fortalecem os convênios, a terceirização e a privatização como
políticas permanentes.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, São Paulo tem
hoje 308 Centros de Educação Infantil (CEIs) da rede conveniada.
O SINPEEM acredita que ampliar este número de conveniadas
não é o caminho para suprir o déficit de vagas na educação infan-
til é um erro.

Para o SINPEEM, o governo precisa entender, definitivamen-
te, a necessidade de elaboração de um processo de transição para
que estas creches conveniadas deixem de existir, com investimen-
tos na manutenção e desenvolvimento do ensino e a consequente
ampliação da rede física, formação e valorização profissional, or-
ganização do ensino e infraestrutura necessária para garantir con-
dições dignas de trabalho para os profissionais de educação e es-
cola pública de qualidade para todos.

PRINCÍPIOS GERAIS DEFENDIDOS PELO SINPEEM
PARA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1 - EDUCAÇÃO - direito constitucional de todo cidadão, seja
ele criança, jovem ou adulto.

2 - ESCOLA - instituição social que possibilita o acesso à cul-
tura, nas suas múltiplas manifestações, concebida para a forma-
ção do cidadão, o que exige:

a) compreensão crítica do mundo - a superação de
estereótipos e preconceitos;

b) articulação entre os interesses da sociedade e do
indivíduo, considerado como membro da comunidade;

c) formação intelectual, física, ética, estética, técnica e
de opinião;

d) unidade e integração entre o conhecimento, o trabalho e
as práticas sociais;

e) equilíbrio entre formação geral e formação profissional,
não subordinada aos interesses do mercado.

3 - ESCOLA PÚBLICA, GRATUITA E LAICA:

a) para o SINPEEM, esta escola é de responsabilidade do
Estado (poder público), com acesso a todos, sem
discriminação ou privilégio, não excludente, não
segregacionista, aberta ao controle da população organizada;

b) para o SINPEEM, esta escola deve ser financiada e mantida
pelo poder público, em todos os graus, níveis,
modalidades de ensino. A exclusividade da aplicação da
verba pública para escola pública é inegociável;

c) para o SINPEEM, esta escola e educação têm,
obrigatoriamente, caráter científico e democrático,
independentemente de credo e religião.

SINPEEM teve participação destacada
na Conferência Municipal de Educação

21ª Bienal Internacional do Livro será em agosto
A Câmara Brasileira do Livro realizará,

de 12 a 22 de agosto, a 21ª Bienal Interna-
cional do Livro, no Pavilhão de Exposições
do Anhembi. Segundo os organizadores, a
expectativa é de que participem do evento
pelo menos 350 expositores do Brasil e do
exterior, que representam mais de 900 se-
los editoriais.

Esta edição terá como temas principais
os escritores Monteiro Lobato, Clarice Lis-
pector, além de lusofonia (países que têm
o português como língua oficial ou domi-
nante) e livros digitais.

Com a finalidade de despertar e am-
pliar o interesse de crianças, jovens e adul-
tos pela leitura, independentemente da
classe social, estão previstas para a bienal
mais de 700 atividades durante os 11 dias
do evento, com grande interatividade e a
presença de escritores brasileiros e auto-
res internacionais.

A Bienal do Livro é o terceiro maior
evento do gênero no mundo, perdendo ape-
nas para a Feira do Livro de Frankfurt e a
Feira Internacional do Livro de Turim.

Vale ressaltar que no dia 12 de agosto

a 21ª Bienal Internacional do Livro de
São Paulo será aberta exclusivamente
para a visitação de profissionais do mer-
cado editorial. Para o público em geral,
o evento estará aberto a partir do dia
13 de agosto.

ESPAÇO DO PROFESSOR
Para os docentes, o Espaço do Professor

será destinado a discutir as questões pro-
fissionais e a inserção no mercado de tra-
balho, sempre com o apoio de oficinas de
formação e atualização profissional.

PÚBLICO INFANTIL
A programação para as crianças inclui

duas séries especiais de atividades: o seg-
mento temático “O livro é uma viagem”, or-
ganizado pelo Instituto Pró-Livro (IPL) e
dedicado a promover a leitura desde cedo;
e “Fábulas”, com a Turma da Mônica, que
tem como curador o próprio criador da tur-
ma de personagens de histórias em quadri-
nhos, Maurício de Sousa.

Data: 12 a 22 de agosto de 2010, das 9h às
22h.

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi –
avenida Olavo Fontoura, 1.209.

Preço: R$ 10,00 (entrada gratuita para profes-
sores, bibliotecários, estudantes incluídos no
programa de visitação escolar, maiores de 65
anos e crianças com até cinco anos de idade).

Site: www.bienaldolivrosp.com.br

SERVIÇO
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■ NA LINHA DO TEMPO 1990
NO SINPEEM

O sindicato inicia a campanha pelo Estatuto
do Magistério, com a implementação do plano
de carreira do magistério, jornada especial inte-
gral (antiga jornada de trabalho integral), inves-
timentos em concursos públicos, evolução fun-
cional, organização do quadro do ensino, gestão
democrática com Conselho Deliberativo, criação
do cargo de professor adjunto e direito de afasta-
mento sindical para participação da categoria em
congressos, reuniões de representantes, entre
outros eventos.

NO BRASIL E NO MUNDO

11 de fevereiro - Nelson Mandela é libertado,
após 28 anos de prisão, em função do apartheid.

7 de março - morre Luís Carlos Prestes, líder
comunista brasileiro. Responsável pelos movi-

mentos Coluna Prestes e Intentona Comunista.
(nasceu em 03 de janeiro de 1898).

15 de março - Fernando Collor de Mello as-
sume a Presidência da República no Brasil.

16 de março - a equipe econômica do presi-
dente Collor anuncia o Plano Collor que, dentre
as medidas, determina o confisco da poupança
bancária de boa parte dos brasileiros, a privatiza-
ção, a modernização tecnológica, abertura das im-
portações. O plano é conduzido pela ministra Zélia
Cardoso de Mello.

13 de julho - criado no Brasil o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

2 de agosto - o Iraque viola a fronteira com o
Kuwait e invade seu vizinho.

6 de agosto - Benazir Bhutto é destituída do
cargo de primeira-ministra do Paquistão em seu
primeiro mandato, sob acusação de abuso de
poder, nepotismo e corrupção. Foi a primeira mu-

lher a ocupar este cargo em um estado muçul-
mano moderno.

28 de agosto - o Kuwait é anexado ao Iraque
como província.

19 de setembro - outorgada a Lei Orgânica
da Saúde, que criou no Brasil o Sistema Único de
Saúde (SUS).

13 de outubro - termina a guerra civil no Lí-
bano, iniciada em 1975.

15 de novembro - primeira eleição em Brasí-
lia. Joaquim Roriz é eleito governador do Distrito
Federal, com Márcia Kubitschek vice. Luiz Antônio
Fleury Filho é eleito em São Paulo e Leonel Brizola
vai para o segundo mandato no Rio de Janeiro.

19 de dezembro - morre Rubem Braga, cro-
nista, escritor e jornalista cachoeirense.

22 de dezembro - Lech Walesa é eleito presi-
dente da Polônia.

■ CONHEÇA SUA ESCOLA
EMEI CLARICE LISPECTOR

No dia 08 de junho de 1985, a Prefeitu-
ra de São Paulo publicou o Decreto nº
20.994 criando a Escola Municipal de Edu-
cação Infantil (Emei) Parque Santo Antô-
nio, na DRE Campo Limpo. Três dias de-
pois foi publicado o Decreto nº 20.995 (de
10 de junho), dando à escola o nome da
escritora Clarice Lispector.

Localizada na rua Comendador Miguel
Maluhi, no Jardim Guarujá (DRE Campo
Limpo), a Emei completou no mês de ju-
nho 25 anos. Com 23 educadores, a escola
atende a 601 alunos na pré-escola.

INTROSPECÇÃO: A MAIOR
MARCA DA ESCRITORA

Haia Lispector nasceu em 1920, na
Ucrânia. De origem judaica, era a terceira
filha de Pinkouss e de Mania Lispector. Sua
família sofreu a perseguição aos judeus du-
rante a Guerra Civil Russa de 1918-1921,
enquanto percorriam várias aldeias da
Ucrânia, antes da viagem para o continen-
te americano. Chegou a Maceió, capital de
Alagoas, quando tinha dois anos de idade.
Na ocasião, por iniciativa de seu pai, teve
o nome mudado para Clarice.

Começou a escrever logo que aprendeu
a ler, na cidade do Recife, onde passou parte
da infância. Falava vários idiomas, entre
eles o francês e o inglês. Cresceu ouvindo
em casa o  iídiche, idioma materno.

Autora de linha introspectiva, suas

obras se caracterizam pela exacerbação do
momento interior e intensa ruptura com o
enredo factual.

Em 25 de maio de 1940, Clarice Lispec-
tor publicou o conto “Triunfo”, seu primei-
ro trabalho de ficção, durante o semanário
Pan, de Tasso da Silveira.

“Perto do coração selvagem”, primeiro
livro da escritora, foi publicado em 1943,
ano em que se naturalizou brasileira. En-
tre as dezenas de publicações estão ”A hora
da estrela”.  “A paixão segundo GH”, “O mis-
tério do coelho pensante”, “A maçã no es-

Fontes: Secretaria Municipal de
Educação, Wikipédia, sites

www.claricelispector.com.br e
www.bienaldolivrosp.com.br

curo”, “Laços de família”, “Felicidade clan-
destina”, “Água viva”, “Como nascem as es-
trelas” e “A mulher que matou os peixes”.

Vítima de câncer, a escritora morreu em
9 de dezembro de 1977, no Rio de Janeiro,
às vésperas de completar 57 anos.

Homenagem

A escritora está entre os quatro princi-
pais temas da 21ª Bienal Internacional do
Livro de São Paulo, que será realizada de
12 a 22 de agosto, no Pavilhão de Exposi-

ções do Anhembi (veja texto
na página 3). O escritor nor-
te-americano Benjamin Mo-
ser, autor de “Clarice”, uma
biografia sobre Clarice Lis-
pector, é um dos estrangei-
ros que confirmaram sua
participação no evento.

A escola recebeu o nome de
Clarice Lispector em 1985; a
escritora será homenageada na
21ª Bienal Internacional do
Livro de São Paulo, em agosto
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Realização de concursos periódicos é
CONQUISTA DO SINPEEM

Os servidores públicos municipais ativos, aposentados e pen-
sionistas da administração direta devem fazer o recadastramento
de 2010 no mês de seu aniversário.

O recadastramento é presencial. O servidor deve apresentar
documento de identificação com fotografia e demonstrativo de
pagamento nas Unidades de Recursos Humanos da Prefeitura.

Não serão aceitos documentos de identificação em fotocópias
simples ou sem fotografia. O recadastramento é presencial.

Os servidores com dois vínculos deverão se recadastrar ape-
nas em um vínculo, sendo que o recadastramento do segundo
vínculo será automático.

Servidor pode ter seus vencimentos suspensos
Os servidores que não efetuarem o recadastramento no prazo

estabelecido terão seus vencimentos e pensões suspensos, confor-
me prevê o artigo 230 da Lei nº 8.989, de 29 de outubro de 1979.

Mais informações sobre o Recadastramento 2010 podem ser
obtidas no site www.prefeitura.sp.gov.br/recadastramento

A rede municipal de ensino de São Pau-
lo é a que possui o maior índice de profis-
sionais efetivos. Isto se deve à conquista
obtida pelo SINPEEM em 1992, que obriga
a Secretaria Municipal de Educação a rea-
lizar concursos periódicos, sempre que
houver 5% de cargos vagos.

Além de realizar concursos, a adminis-
tração municipal é obrigada a prover os car-
gos vagos, convocando os aprovados, se-
gundo a ordem de classificação.

Geralmente, o número de aprovados
convocados é superior às vagas oferecidas
no edital, em função da obrigatoriedade de
oferecer as vagas que surgirem decorren-
tes de inaugurações de unidade escolares,
aposentadorias ou falecimentos durante o
prazo de validade do concurso.

No ano passado, por exemplo, foram
aprovados em concurso para a disciplina
de Português 822 candidatos para apenas
60 vagas. No entanto, a SME já convocou
533 professores, quase nove vezes o nú-
mero de vagas oferecidas inicialmente, ra-
tificando o posicionamento do SINPEEM
em defender a convocação de todos os
aprovados.

O mesmo ocorreu com as vagas para ou-
tras disciplinas de ensino fundamental II
e médio e de gestores educacionais. Desde
fevereiro deste ano, foram chamados 141
dos 371 diretores de escola aprovados em
concurso, para um total de 97 vagas. Para
supervisor de escola, havia apenas quatro
vagas para 58 aprovados. Porém, a SME já
convocou 36 profissionais, ou seja, nove
vezes mais que o total de vagas oferecidas.

No entanto, ainda há candidatos apro-
vados nos concursos homologados em no-
vembro de 2007 e abril de 2008 que não
foram chamados, como os 2.864 auxilia-
res técnicos de educação.

Servidor deve fazer recadastramento anual no mês de aniversário

LOCAIS PARA RECADASTRAMENTO

a) servidores ativos: na Unidade de Recursos Humanos
(URH) da Secretaria ou na Supervisão de Gestão de
Pessoas (Sugesp) da subprefeitura em que estiver lotado;

b) servidores aposentados: preferencialmente na Unidade
de Recursos Humanos (URH) da Secretaria ou na
Supervisão de Gestão de Pessoas (Sugesp) da
subprefeitura na qual se aposentou;

c) pensionistas: no Departamento de Recursos Humanos
(DRH), da Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP)
da Secretaria Municipal de Gestão (SMG) -
rua Líbero Badaró, 425, térreo, Centro, das 9h às 16h -
ou por meio do recadastramento presencial em cartório.
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■ PUBLICAÇÕES NO DOC
COMUNICADOS

n° 909 (DOC de 01/06/2010, página 63) - dispõe so-
bre a relação de candidatos aos cargos de professores de
ensino fundamental II e médio que não atenderam à Con-
vocação 10 de 06/05/2010.

n° 910 (DOC de 01/06/2010, páginas 63 e 64) - dis-
põe sobre a súmula de escolha de vagas em caráter defini-
tivo/precário dos professores de ensino fundamental II e
médio realizada nos dias 27 e 28/05.

n° 940 (DOC de 10/06/2010, página 39) - dispõe so-
bre a súmula de escolha de vagas.

nº 942 (DOC de 10/06/2010, página 39) - dispõe so-
bre a relação de vagas a serem oferecidas, em caráter de-
finitivo/precário, aos candidatos para os cargos da classe
dos docentes.

nº 1.050 (DOC de 25/06/2010, página 77) - dispõe
sobre a relação das vagas a serem oferecidas em caráter
definitivo/precário aos candidatos para os cargos da clas-
se dos docentes.

DECRETOS

nº 51.526 (DOC de 29/05/2010, página 01) - dispõe
sobre o reajustamento das escalas de padrões de venci-
mentos dos Quadros dos Profissionais de Educação (QPE).

nº 51.527 (DOC de 01/06/2010, página 01) - dispõe
sobre a convocação de servidores públicos municipais para
trabalhar na Assembleia Geral destinada à eleição dos re-
presentantes da sociedade civil no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do Municí-
pio de São Paulo.

nº 51.555 (DOC de 15/06/2010, página 01) - dispõe
sobre o pagamento da primeira parcela do Prêmio de De-
sempenho Educacional (PDE) do exercício de 2010, a títu-
lo de antecipação.

nº 51.564 (DOC DE 19/06/2010, páginas 01 e 03) -
regulamenta a progressão funcional dos titulares de car-
gos da carreira de agente de apoio, do Quadro de Pessoal
do Nível Básico, conforme previsto na Lei nº 13.652, de 25
de setembro de 2003, com as alterações introduzidas pela
Lei nº 14.713, de 4 de abril de 2008.

nº 51.565 (DOC de 19/06/2010, páginas 03 e 04) -
regulamenta a progressão funcional dos titulares de car-
gos das carreiras de assistente de gestão de políticas pú-
blicas e de assistente de suporte técnico, integrantes do
Quadro de Pessoal de Nível Médio, conforme previsto na
Lei nº 13.748, de 16 de janeiro de 2004, com as alterações
introduzidas pela Lei n° 14.713, de 4 de abril de 2008.

nº 51.566 (DOC de 19/06/2010, página 04) - regula-
menta a progressão funcional dos titulares de cargos das
carreiras de especialistas, do Quadro de Pessoal de Nível
Superior, conforme previsto na Lei nº 14.591, de 13 de
novembro de 2007, com as alterações introduzidas pela
Lei n° 14.713, de 4 de abril de 2008.

nº 51.568 (DOC de 19/06/2010, página 05) - regula-
menta a promoção dos titulares de cargos da carreira de
agente de apoio, do Quadro de Pessoal de Nível Básico,
conforme previsto na Lei nº 13.652, de 25 de setembro de
2003, com as alterações introduzidas pelas Leis n° 13.748,
de 16 de janeiro de 2004, nº 14.713, de 4 de abril de 2008,
e nº 14.876, de 5 de janeiro de 2009.

nº 51.569 (DOC de 19/06/2010, páginas 05 e 06) -
regulamenta a promoção dos titulares de cargos das car-
reiras de assistente de gestão de políticas públicas e de
assistente de suporte técnico, do Quadro de Pessoal de
Nível Médio, conforme previsto na Lei nº 13.748, de 16 de
janeiro de 2004, com as alterações introduzidas pela Lei
n° 14.713, de 4 de abril de 2008.

nº 51.571 (DOC de 19/06/2010, página 06) - regula-
menta a promoção dos titulares de cargos de especialis-
tas, do Quadro de Pessoal de Nível Superior, conforme
previsto na Lei nº 14.591, de 13 de novembro de 2007,
com as alterações introduzidas pela Lei n° 14.713, de 4 de
abril de 2008.

nº 51.581 (DOC de 24/06/2010, página 01) - dispõe
sobre o funcionamento das repartições públicas munici-
pais nos dias em que a Seleção Brasileira de Futebol vier a
participar de jogos pela Copa do Mundo de Futebol de 2010,
nas fases oitavas de final, quartas-de-final e semifinal.

DESPACHOS

do prefeito (DOC de 30/06/2010, página 04) - dispõe
sobre a autorização para nomeação de 20 candidatos apro-
vados no concurso público de ingresso para provimento
de cargos de assistente de gestão e políticas públicas -
segmento: gestão administrativa.

da Diretoria de Recursos Humanos (DOC de 30/06/
2010, página 71) - dispõe sobre a lista de promoção por
antiguidade, ano-base 2009 - exercício 2010.

de homologação nº 10/2010 (DOC de 25/05/2010,
página 35) - dispõe sobre a homologação do curso “Múl-
tiplas linguagens na escola: a arte fazendo sua parte”, des-
tinado dos professores e gestores de educação infantil e
ensino fundamenta l, que será promovido pelo SINPEEM.

HOMOLOGAÇÕES

DOC de 08/06/2010, página 03 - dispõe sobre a ho-
mologação dos resultados do concurso público de ingres-
so para provimento de cargos vagos de professor de edu-
cação infantil e ensino fundamental I.

DOC de 18/06/2010, página 03 - dispõe sobre a ho-
mologação dos resultados do concurso público de ingres-
so para provimento de cargos vagos de professor de edu-
cação infantil – classe dos docentes da carreira do magis-
tério municipal.

LEI

nº 15.215 (DOC de 26/06/2010, página 01) - Dispõe
sobre o reajustamento das Escalas de Padrões de Venci-
mentos do Quadro dos Profissionais da Educação, man-
tém a concessão do Abono Complementar que especifica
e introduz alterações na Lei nº 14.244, de 29 de novembro
de 2006; reconfigura a carreira de agente escolar, do qua-
dro de apoio à Educação, do Quadro dos Profissionais da
Educação, prevista na Lei nº 14.660, de 26 de dezembro
de 2007, e legislação subsequente.

LISTAGENS

de classificação definitiva (DOC de 11/06/2010, pá-
gina 54) – dispõe sobre as listas de classificação definiti-
va (específica e geral) para provimento de cargos vagos
de professor de educação infantil.

prévia da progressão funcional - PCCS nível médio -
exercício 2010 (DOC 30/06/2010, página 34) - publica a
classificação prévia da progressão funcional, exercício
2010, nos termos da Lei nº 13.748/2004.

prévia da promoção - PCCS nível básico - exercício
2010 (DOC de 30/06/2010, página 49) - publica a classifi-
cação prévia da PROMOÇÃO - exercício 2010, nos termos
da Lei nº 13.652/2003.

prévia da promoção - PCCS nível médio - exercício
2010 (DOC de 30/06/2010, página 65) - publica a classifi-
cação prévia da PROMOÇÃO - exercício 2010, nos termos
da Lei nº 13.748/04.

NOMEAÇÃO

de gestores (DOC 15/06/2010, página 51) - dispõe
sobre a nomeação de coordenadores pedagógicos, direto-
res de escola e supervisores escolares.

de docentes (DOC de 08/06/2010, página 36) - dis-
põe sobre a nomeação de professores de ensino funda-
mental II e médio.

CONVOCAÇÃO

nº 13 (DOC de 08/06/2010, página 37) - dispõe sobre
a escolha de vagas para o provimentos dos cargos de pro-
fessor de ensino fundamental II e médio.

nº 14 (DOC de 25/06/2010, página 77) - Dispõe sobre
a escolha de vagas para o provimento dos cargos de pro-
fessor de ensino fundamental II e médio.

nº 15 (DOC de 09/07/2010, página 45) - Dispõe sobre
a escolha de vagas para o provimento dos cargos de coor-
denador pedagógico e professor de ensino fundamental II
e médio.

PORTARIAS

Normativa nº 14 (Diário Oficial da União de 24/05/
2010) - institui o Exame Nacional de Ingresso na Carreira
Docente.

nº 96/SMG.G/2010 (DOC de 29/06/2010, páginas 04
e 05) - fixa critérios e procedimentos de apuração e valo-
ração dos títulos a serem considerados na promoção dos
titulares de cargos das carreiras dos níveis básico, médio
e superior.

nº 97/SMG.G.2010 (DOC de 29/06/2010, páginas 06
e 07) - fixa critérios e procedimentos de apuração e valo-
ração dos cursos e atividades a serem considerados na
progressão funcional dos titulares de cargos das carreiras
dos níveis básico, médio e superior.

Portaria nº 3.664 (DOC de 08/07/2010, página 08) -
divulga os valores para repasses do Programa de Transfe-
rência de Recursos Financeiros (PTRF), às Associações de
Pais, Mestres Servidores Usuários e Amigos dos Centros
Educacionais Unificados (APMSUACs), para o ano de 2010.

PROJETOS DE LEI

nº 01-0304/2010 (DOC de 25/06/2010, página 102) -
dispõe sobre o reajuste da escala de padrões de venci-
mentos dos servidores municipais.

nº 01-0248/2010 - do Executivo (DOC de 03/06/2010,
página 144) - dispõe sobre o reajustamento das escalas
de padrões de vencimentos do Quadro dos Profissionais
de Educação, mantém a concessão do Abono Complemen-
tar que especifica e introduz alterações na Lei nº 14.244,
de 29 de novembro de 2006.

PROTOCOLOS

de Negociação de 2010 (DOC de 03/06/2010, página
63) - dispõe sobre a negociação entre as Secretarias Mu-
nicipal de Educação e de Gestão com as entidades repre-
sentativas dos servidores da educação.

CME Nº 19/2010 (DOC de 09/07/2010, páginas 15 e
16) - dispõe sobre a formação a ser exigida no concurso
para docentes dos cursos técnicos da Escola Técnica de
Saúde Pública Professor Makiguti.

www.sinpeem.com.br
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SINPEEM obtém vitória em primeira
instância sobre aposentadoria
especial para os readaptados

Transformação de PDI depende
da existência de cargos vagos

Aposentados marcam presença
nas atividades do sindicato

A Justiça estadual julgou procedente
a ação coletiva ajuizada pelo SINPEEM
para que o tempo de readaptação dos pro-
fessores de educação infantil e ensino
fundamental I, II e médio da rede muni-
cipal de ensino seja considerado no cál-
culo de tempo para a aposentadoria es-
pecial.

Na ação, o SINPEEM argumentou que

os professores, mesmo quando readap-
tados, continuam exercendo atribuições
correlatas às de seu cargo de origem e
que a aposentadoria especial não pode
ser restrita ao exercício da docência em
sala de aula.

Portanto, em sua decisão, o juiz da 1ª
Vara da Fazenda Pública determina que a
Prefeitura conte como tempo para aposen-

tadoria especial o período de readaptação
do professor.

Em função da greve do Judiciário esta-
dual, iniciada no dia 28 de abril, a senten-
ça ainda não foi publicada no Diário Ofi-
cial do Estado.

Apesar de mais esta importante vitória
da atuação do SINPEEM, a Prefeitura deve
recorrer da decisão.

■ ESPAÇO DOS APOSENTADOS

PROGRAMAÇÃO
� Reuniões: 03 de agosto, 14 de setembro, 05 de outubro e 09 de novembro

� 26 de agosto: passeio ao Pesqueiro Maeda (4 x R$ 40,00)

� 24 de setembro: passeio a Holambra

� 18 e 19 de novembro: passeio a Cananéia

� 01 de dezembro: confraternização no SINPEEM Park Hotel, em Ibiúna

Em junho, o Núcleo dos
Aposentados participou de en-
contro no SINPEEM Park Hotel,
em Ibiúna (SP). Após a reunião,
com informes sobre a negocia-
ção com o governo, que resul-
tará em 33,71% de aumento nos
próximos três anos para todos
os profissionais de educação –
ativos e aposentados – foi reali-
zada a palestra “Saúde e bene-
fício dos exercícios físicos”,
com o professor Alexandre Mo-
rikatsu Ogida. Na ocasião, os

aposentados também participa-
ram de uma alegre festa junina,
com direito à quadrilha.

Mais uma vez, foi destacada
a importância da participação
de todos nas reuniões mensais
e nas atividades propostas pelo
sindicato.

Para encerrar as atividades
do semestre, no início de julho
ocorreu o tradicional almoço de
confraternização, com a partici-
pação de aposentados e de mem-
bros da Diretoria do SINPEEM.

O artigo 83 da Lei nº 14.660/
07 estabelece que os titulares
de cargos de professor de de-
senvolvimento infantil, à épo-
ca de sua aprovação, poderão
optar expressamente, uma úni-
ca vez, pela transformação do
cargo que titularizam em car-
go de professor de educação
infantil e ensino fundamental
I, desde que existam cargos
vagos nessa classe.

Esta opção deverá preceder
à convocação para escolha dos
aprovados no último concurso
para provimento dos cargos de
professor de educação infantil
e ensino fundamental I, realiza-
do em 28 de fevereiro e homo-
logado em 08 de junho de 2010

No entanto, vale lembrar que

essa opção, por si só, não garan-
te a transformação, que ocorre-
rá no momento da posse dos no-
meados para os cargos de pro-
fessor de educação infantil (CEI)
e ainda dependerá da existência
de cargos vagos de professor de
educação infantil e ensino fun-
damental I (Emei e Emef).

O SINPEEM lembra que o
professor interessado nesta
transformação deve considerar
que deixará de ter a J-30 como
jornada do cargo, passando
para a JBD. Isto implica na per-
da do direito do recebimento
da remuneração da Jeif, que fi-
cará subordinada à opção e in-
clusão anual nesta jornada, em
função da existência de classe
para regência.

SINPEEM exige diferença por exercício para o ATE
A SME afirma que a carrei-

ra de auxiliar técnico de edu-
cação, mesmo daqueles que já
integravam o quadro de apoio
antes da aprovação da Lei nº
14.660/07, está configurada em
classe única.

Para que isto acontecesse,
todos os ATEs deveriam ter o
direito de opção para ingressar
nesta nova carreira de classe
única, abdicando das classes I
ou II a que pertenciam até a
aprovação da referida lei.

Isto não ocorreu. Desta forma,
a SME ignora a existência de to-
dos os que tiveram investidura na
carreira como ATE I ou ATE II,
levando as unidades a determi-
narem o cumprimento de atribui-
ções que se caracterizam como
desvio ilegal de função.

Não aceitamos que a um
ATE classe II sejam atribuídas
tarefas que foram estabelecidas
no edital de concurso como pró-
prias do ATE classe I. Não acei-
tamos também o contrário, sem
que haja a concordância e o de-
vido enquadramento na refe-
rência própria desta classe ou
pagamento de diferença por
exercício de função.

Como há resistência do go-
verno em admitir que comete
ilegalidade e arbitrariedade,
indicamos que os ATEs que es-
tão sendo prejudicados, com o
direito de exercerem as atri-
buições próprias do seu cargo,
que procurem o SINPEEM
para que sindicato ingresse na
Justiça com ação contra o des-
vio de função.

A reunião de junho do Núcleo do Aposentados
ocorreu no SINPEEM Park Hotel, em Ibiúna
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O SINPEEM tem sua história marcada
pela permanente luta em defesa do ensino
municipal e dos profissionais de educação.
Apesar de todas as dificuldades, perseguições
e punições de governos passados contra os
que lutaram, sempre atuou de forma comba-
tiva e independente.

Em 2006, em resposta às decisões do ex-
secretário municipal de Educação, que reti-
rava direitos e causava imensa desorganiza-
ção das escolas, a categoria reagiu, foi à gre-
ve e obrigou o governo a recuar.

Mais do que recuar em relação ao pro-
grama denominado “São Paulo é uma esco-
la” e de manter as salas de leitura e os labo-
ratórios de informática, teve de reconhecer a
necessidade de mudanças estruturais. Com
a greve, conseguimos negociar o início de
uma política de valorização do piso e recu-
peração salarial para a categoria.

Após 17 dias, a difícil decisão de apro-
var o retorno ao trabalho no dia 12 de abril
daquele ano levou em consideração as con-
quistas obtidas com a greve, o não desconto
dos dias parados e o compromisso do go-
verno de apresentar uma proposta para os
salários dos profissionais de educação até o
mês de junho.

2006: SINPEEM VAI À LUTA
e obriga o governo a rever decisões
e apresentar proposta salarial

Em 2007, o SINPEEM não deu trégua
ao governo. Durante o período de negocia-
ção na data-base, o sindicato conseguiu
assegurar o pagamento da primeira parce-
la da Gratificação por Desenvolvimento
Educacional (atual PDE) em julho, paga-
mento mensal do auxílio-alimentação para
quem tem remuneração de até cinco salá-
rios mínimos, fim da contribuição de 5%
para o HSPM, evolução funcional do qua-
dro de apoio, manutenção da educação de
jovens e adultos, redução do número de
alunos por sala de aula, entre outras.

Ainda durante a data-base, conseguiu
instalar o processo de negociação que re-
sultou na aprovação, em 26 de dezembro,
da Lei nº 14.660/07, que instituiu a Jorna-
da Básica do Docente (JBD) – antiga JEA –
, como jornada e remuneração do cargo do-
cente, sem aumento da duração da hora/
aula; fixou a lotação dos antigos integran-
tes da classe I (adjuntos) na unidade es-
colar, garantindo a eles a mesma jornada
e remuneração do cargo docente; definiu
as áreas de atuação dos profissionais de
educação, assegurou hora/atividade nos

CEIs e instituiu a Gratificação por Local
de Trabalho.

Mantivemos a nossa carreira e tivemos
alguns direitos ampliados.

A conquista do SINPEEM de inclusão,
nesta lei, do parágrafo 1º do artigo 100, que
obriga a fixação do piso salarial da catego-
ria, no mês de maio de cada ano, criou con-
dições para as negociações que se sucede-
ram para a fixação do seu valor e da incor-
poração das seguintes gratificações, criadas
e pagas a partir de 2006:

� Gratificação de Regência;

� Gratificação de Atividade
Educativa (PDI);

� Gratificação de Apoio Educacional
(auxiliares de direção);

� Gratificação Especial para Especialistas
(gestores e assistentes de direção);

� Gratificação de Atribuição
Educacional (DREs);

� Gratificação de Apoio à Educação
(agente escolares e ATEs).

2007: sindicato garante com a Lei nººººº 14.660 a
ampliação de direitos e as condições
para incorporação das gratificações

Gratificações e compromisso
de incorporação

Encerrada a greve, as negociações tive-
ram continuidade, sob a pressão permanen-
te do SINPEEM, para que o governo apre-
sentasse a proposta salarial prometida.

Reivindicamos reajuste linear igual para
todos – ativos e aposentados.

O governo afirmava que para atender à
categoria nestes termos, o reajuste não pas-
saria de 2% e que sua proposta seria o pa-
gamento de gratificação para valorizar o
piso, exclusivamente, para professores em
regência.

Com os valores de gratificações anun-
ciadas pelo governo, passamos a receber a
pressão de parte da categoria pelo aceite da
proposta. Ainda assim, resistimos, conti-
nuamos a negociação e avançamos, obrigan-
do o governo a mudar sua proposta, com pa-
gamento de valores conforme as jornadas do-
centes, aplicando a gratificação para os ges-
tores e também para o quadro de apoio.

Mais importante ainda foi conseguir ar-
rancar do governo que as gratificações se-
riam incorporadas, valorizando todos os pa-
drões das tabelas de vencimentos, recom-
pondo os direitos de carreira e asseguran-
do a isonomia entre ativos e aposentados.

Milhares de pessoas foram às ruas em 2006, quando a categoria realizou greve de 17 dias
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Com a luta e negociações
ocorridas em 2006 e 2007,
conseguimos aumentar os va-
lores dos pisos, com a aplica-
ção de gratificações e abonos
complementares, sem jamais
desistir de pressionar pela in-
corporação, que garantiu, de
fato, a valorização dos padrões
de vencimentos, sobre os
quais incidem as vantagens de
carreira, como enquadramen-
tos por evolução e promoção,
bem como quinquênios e sex-
ta parte, e o restabelecimento
da isonomia salarial.

Em 2008, com as manifes-
tações e paralisações realiza-
das durante as negociações na
data-base, conquistamos o
que nenhuma categoria con-
seguiu neste período: o início
da incorporação das gratifica-
ções, com a conquista da apli-
cação de 37,5% sobre os pa-
drões de abril de 2008.

O pagamento deste per-
centual em três parcelas, en-
cerrado em maio de 2010, dei-
xa claro o acerto da nossa tá-
tica, ainda que o ideal fosse o
pagamento em única vez e em
percentual maior.

Consideramos a realidade
e a correlação de forças no
momento. Não rejeitamos o
que foi obtido com muita luta,
exploramos as contradições
criadas pelo próprio governo,
com o pagamento das gratifi-
cações, lutamos e conquista-
mos a incorporação.

Compare os valores dos
padrões das tabelas antes e
depois de aplicada a última
parcela da incorporação das
gratificações, em maio de
2010.

2008: SINPEEM conquista incorporação e início do
restabelecimento da isonomia entre profissionais de
educação ativos, aposentados, em licença e readaptados

Mesmo com reajuste acima da inflação,  a remuneração dos profissionais da
educação ainda está abaixo do seu papel social e importância estratégica

Dentre as categorias de servidores pú-
blicos do município de São Paulo, e mes-
mo de outras unidades da federação, como
os estaduais de São Paulo, os profissionais
de educação da rede municipal de ensino
de São Paulo, graças à luta e capacidade de
negociação do SINPEEM, foram os que ti-
veram o maior índice de reajuste.

A comparação das tabelas deixa claro
que ficou inclusive acima da inflação acu-
mulada no período, ao mesmo tempo que
todos os demais tiveram somente 0,01% ao
ano. Ainda assim, fica claro também o
quanto o salário foi depreciado ao longo dos
anos, e a necessidade de continuarmos lu-
tando para conquistar mais.

INFLAÇÃO CALCULADA
PELO DIEESE:

abril/2007 a maio/2010  = 17,73%

37,5%
variação do valor padrão entre 2008 e 2010:
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Nesta campanha tivemos, mais uma vez,
uma circunstâncias que não poderíamos,
de forma alguma, ignorar ou negligenciar.

Em maio, com a aplicação da última
parcela de 8,75% sobre o valor do venci-
mento padrão de abril de 2008, relativo à
incorporação das gratificações, expirou a
validade da lei que instituiu os valores dos
pisos e abonos complementares.

A não aprovação de nova lei, mesmo
com a aplicação da referida parcela aci-
ma, provocaria a redução da remunera-
ção de milhares de professores que rece-
biam no padrão valor inferior ao piso fi-
xado em lei.

Novamente reivindicamos reajuste line-
ar para todos. Mais uma vez, o governo afir-
mou que o atendimento nos termos reivin-
dicados implicaria em reajuste insignifican-
te, não valorizaria o piso nem a situação
dos que passariam a ter valor menor a par-
tir de maio.

2010: elevação do piso com o abono complementar e
conquista de incorporação para ativos e aposentados com
direito a paridade implicará em reajuste de 33,79% para todos

SINPEEM não rejeita abono complementar
e garante na lei a aplicação de
reajustes futuros para incorporá-los

Tentamos assegurar o reajuste em par-
cela única e para todos. Após todo o pro-
cesso, inclusive o ocorrido na Câmara Mu-
nicipal, a pressão do SINPEEM garantiu
33,79%, parcelados em três vezes iguais
de 10,19%.

Esta conquista, que não implica, con-
forme conseguimos incluir no Protocolo
de Negociação, em abrir mão ou renun-
ciar reajustes que venham a ser aplicados

na data-base para o conjunto dos servido-
res municipais, significa a garantia de que
temos reajustes assegurados por lei para os
próximos três anos, independentemente do
que venha a ocorrer com a economia ou
finanças da Prefeitura.

Com certeza, não é tudo e merece-
mos mais. A mesma certeza que temos
de que continuaremos lutando pela va-
lorização.

NOVOS PISOS

De acordo com a lei, o Abono Com-
plementar, retroativo a 01 de maio e des-
tinado a todos os docentes que recebem
vencimento inferior aos pisos, sofreu
modificações, sendo fixado na seguinte
conformidade:  

Jornada Básica do Professor (JB)

Categoria .................Limite Fixado (LF)

1.......................................... 948,70

2........................................ 1,076,05

3........................................ 1.146,09

Jornada Básica do Docente (JBD)

Categoria .................Limite Fixado (LF)

1........................................ 1.423,11

2........................................ 1,614,17

3........................................ 1.719,12

Jornada Especial Integral de Formação
(Jeif) e titulares de cargos de professor
de educação infantil

Categoria .................Limite Fixado (LF)

1........................................ 1.897,44

2........................................ 2.152,26

3........................................ 2.292,17

Profissionais de educação pressionam o governo para que atenda às reivindicações da categoria
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PISO 2010/2013: R$ 1.423,11

2011: REAJUSTE DE 10,19%

2012: REAJUSTE DE 10,19%

2013: REAJUSTE DE 10,19%

Jornada Básica do Docente (JBD)

Veja a evolução dos valores padrões com a aplicação dos reajustes de
10,19% e os efeitos sobre o abono complementar para os que o recebem

Tabelas de professores - categoria 1 - formação de magistério Tabelas de professores - categoria 3 - licenciatura plena

PISO 2010/2013: R$ 1.719,12

2011: REAJUSTE DE 10,19%

2013: REAJUSTE DE 10,19%

2012: REAJUSTE DE 10,19%
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2011: REAJUSTE DE 10,19%

2012: REAJUSTE DE 10,19%

2013: REAJUSTE DE 10,19%

PISO 2010/2013: R$ 1.897,44

2011: REAJUSTE DE 10,19%

2012: REAJUSTE DE 10,19%

2013: REAJUSTE DE 10,19%

PISO 2010/2013: R$ 2.292,17

Jornada Especial Integral de Formação (Jeif) e J-30
Tabelas de professores - categoria 1 - formação de magistério Tabelas de professores - categoria 3 - licenciatura plena
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EM MAIO DE 2010

Jornada Especial de 40 horas

2011: REAJUSTE DE 10,19%

2012: REAJUSTE DE 10,19%

2013: REAJUSTE DE 10,19%

P           = Padrão de vencimento da tabela do QPE

AC        = Abono Complementar para atingir o valor do piso
por categoria e jornada

P + AC = Soma do padrão com o Abono Complementar

OBSERVAÇÃO: RECEBEM O ABONO COMPLEMEN-
TAR TODOS OS DOCENTES COM VENCIMENTO PA-
DRÃO INFERIOR AO PISO REFERENTE À CATEGO-
RIA A QUE PERTENCE E À JORNADA A QUE ESTÁ
SUBMETIDO.

Tabelas de gestores educacionais Tabelas de secretários de escola

EM MAIO DE 2010

2011: REAJUSTE DE 10,19%

2012: REAJUSTE DE 10,19%

2013: REAJUSTE DE 10,19%

Servidores municipais reconhecem
o trabalho do SINPEEM

Entre os meses de junho e julho, a coluna Diário do Leitor, pu-
blicada na página 2 do jornal Diário de São Paulo, tem repercutido
comentários de servidores de outros setores do serviço público mu-
nicipal elogiando o trabalho do SINPEEM na luta pela categoria,
provando que o sindicato tem atuação independente e eficaz em
defesa dos direitos e reivindicações dos profissionais de educação
da rede municipal de ensino. Veja a reprodução de trechos de al-
gumas cartas:

21/06/2010

“Gostaria de pedir para o sindicato dos professores municipais que
ministre uma aula ao sindicato dos servidores públicos municipais,
pois a incompetência deste é tão grande que gostaríamos de fazer
parte do sindicato dos professores, que consegue aumento e gratifica-
ções e benefícios para os professores...”

02/07/2010

“Concordo plenamente com a carta ‘Sindicato do servidor deixa a
desejar’ (Diário do Leitor, 21/06), de Milene de Freitas Jaen, quando
ela pede ao sindicato dos professores municipais que ministre uma
aula ao sindicato dos servidores públicos municipais... Senhor presi-
dente do sindicato dos professores, ensine o sindicato dos servidores
públicos municipais como se zela por uma categoria...”

11/07/2010

“Concordo com a carta ‘Sindicato dos servidores públicos munici-
pais’ (Diário do Leitor, 02/07), de Eugênio Xavier Pinheiro Filho, e
convoco o sindicato dos servidores municipais da saúde que participe
da aula com o sindicato dos professores, para que aprenda a lutar
pela categoria, principalmente por nós, dentistas, que estamos sendo
enrolados pelo prefeito Kassab...”

■ OPINIÃO
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A ampliação do número de referências na Ta-
bela de Vencimentos para o agente escolar até o
QPE-08, prevista na Lei nº 15.215, representa uma
importante vitória do SINPEEM, conquistada por
meio da pressão do sindicato para valorizar este
importante segmento do ensino municipal.

Com isso, a evolução funcional do agente es-
colar ganhou mais quatro referências, consideran-
do o tempo, títulos e atividades, com critérios a
serem estabelecidos em decreto.

EM MAIO DE 2010 EM 2011, COM REAJUSTE DE 10,19%

EM 2012, COM REAJUSTE DE 10,19% EM 2013, COM REAJUSTE DE 10,19%

Anexo III integrante da Lei nº 15.215 – de 25 de junho de 2010
Evolução funcional - quadro de apoio à Educação, do Quadro dos Profissionais de EducaçãoAgente escolar terá mais

quatro referências para
a evolução funcional

Explicação técnica
� Utilizamos como exemplos as tabelas do quadro de apoio e dos

gestores. No caso dos docentes, as tabelas da JBD e Jeif, às quais
estão submetidos quase a totalidade deles.

Tabelas do Quadro de Apoio

Jornada Especial de 40 horas

� Pela razão acima, deixamos de exemplificar usando com as tabelas
do professor categoria II (licenciatura curta).

� Todas as tabelas estão disponíveis no site do SINPEEM
(www.sinpeem.com.br)
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PROGRAMAÇÃO

DIA 26 DE OUTUBRO - DAS 9h ÀS 12h

PAINEL - GRANDE AUDITÓRIO:
A clara opção para a educação pública

DIA 26 DE OUTUBRO - DAS 14h30 ÀS 17h30

� Consumismo na infância X a importância do brincar

� Qualidade na educação infantil: alinhando o discurso
à prática ajustando os desalinhos

� Alunos que aprendem mais depressa e alunos que
aprendem mais devagar: a administração de ritmos na escola

� O cinema e a multidisciplinaridade – “Vermelho como o céu”

� O professor na sociedade contemporânea:
um trabalhar da contradição

� É possível viver sem Matemática? A construção do
cotidiano matemático do professor e do ano

� Ações para a valorização do profissional de educação

DIA 27 DE OUTUBRO - DAS 14h30 ÀS 17h30

� Linguagem: transformando alunos autômatos em
alunos autônomos

� Dislexia, déficit de atenção, hiperatividade e a
medicalização da escola

� Caminhos para a educação ambiental

� O cinema e a multidisciplinaridade –
“Criança: a alma do negócio”

� A lacuna entre a concepção da infância e as práticas
educacionais e sociais

� A função educativa do agente escolar e do auxiliar
técnico educacional enquanto profissionais de educação

� A tutoria na escola pública - função e possibilidades

DIA 28 DE OUTUBRO - DAS 8h30 ÀS 12h30

� Projetos educacionais na rede pública do
município de São Paulo: construção e implementação

21ººººº Congresso do SINPEEM será em outubro

� Alfabeto corporal - uma nova forma de linguagem

� Por que sobram vagas nos cursos de formação
de professores?

� Mentes diferentes: inquietas, medrosas, perigosas?

� Justiça restaurativa: resolvendo conflitos e violências
envolvendo os alunos dentro e fora das escolas

� Unidade na diversidade: a inclusão pode dar certo

� Violência na escola: falta de limites, de valores, de ética?

DIA 29 DE OUTUBRO - DAS 8h30 ÀS 12h30

� Educação física: competição e/ou cooperação

� Os desafios para a formação docente face às tecnologias
de informação e comunicação

� O feminino e a professora: a mulher e o trabalho docente

� A atuação dos sindicatos e o compromisso com
a educação pública

� A linguagem fotográfica como forma de expressão e registro

� Cidadania e literatura na escola

� Prevenção e intervenção do estresse na escola

DIA 29 DE OUTUBRO - DAS 14h30 ÀS 17h30

GRANDE AUDITÓRIO:
apresentação de peça teatral

De 26 a 29 de outubro o SINPEEM realizará o 21º Congresso
Anual de Educação, no Palácio das Convenções do Anhembi.

Com o tema central "A clara opção para a educação públi-
ca", o evento contará com a realização de painéis e palestras,
nos quais serão debatidas questões como a importância da edu-
cação infantil, cinema, educação ambiental, dislexia, função
educativa do agente escolar e do ATE, projetos  educacionais
na rede municipal de ensino, violência na escola, cidadania,
literatura, atuação dos sindicatos, entre outrostemas.

As informações sobre as inscrições e critérios de participa-
ção serão divulgadas em breve por meio de cartazes, boletins
eletrônicos, site, mural e pelo Jornal do SINPEEM.
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Em 2009, cerca
de quatro mil

profissionais de
educação da rede

municipal de ensino
participaram do

Congresso do SINPEEM

OBSERVAÇÃO:
esta programação do 21º Congresso

do SINPEEM está sujeita a alterações.



16 julho de 2010JORNAL DO SINPEEM

Mudou-se
Desconhecido
Recusado
Endereço insuficiente
Não existe o número indicado

Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Falecido
Ausente
Não procurado

Reintegrado ao Serviço Postal em ______/______/______

Em ______/______/______ _____________________
responsável

IMPRESSO
ESPECIAL

9912252003/DR/SPM

SINPEEM

CORREIOS

DESTINATÁRIO

Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo

Avenida Santos Dumont, 596 - Ponte Pequena - CEP 01101-080

São Paulo - SP - Fone 3329-4500 - e-mail: sinpeem@sinpeem.com.br

SINPEEM Park Hotel

EXCURSÕES
AS INSCRIÇÕES SÃO FEITAS POR ORDEM DE CHEGADA, PESSOALMENTE,

NA RUA MARQUÊS DE ITU, 88 - SALA 03 - METRÔ REPÚBLICA
SAÍDA CAETANO DE CAMPOS - FONE/FAX: 3221-3346

DE 13/08 A 15/08 - CAMPOS DO JORDÃO (SP)
Inclusos: transporte rodoviário, hospedagem, guia acompanhante e local,

pensão completa, seguro, transfer e ingressos para os passeios do roteiro.

Valor: 10 x de R$ 64,00.

26/08 - PESQUEIRO MAEDA - ITU (SP)
Inclusos: transporte rodoviário, café da manhã, almoço,

guia acompanhante, passeios nas atrações, pesca e seguro.

Valor: 04 x de R$ 40,00.

DE 01/09 A 07/09 - JALAPÃO (TO)
Inclusos: transporte aéreo, translado para o Jalapão, café da manhã,

jantar, lanche de trilha, seguro-equipamento para mergulho e guias locais.

Valor: 10 x R$ 296,00

FERIADOS

7 DE SETEMBRO
PERÍODO 04 a 07/09 – INSCRIÇÕES 02 a 06/08

SORTEIO 09/08 – PAGAMENTO 16 a 20/08

DIA DAS CRIANÇAS
PERÍODO 09 a 12/10 – INSCRIÇÕES 13 a 17/09
SORTEIO 20/09 – PAGAMENTO 27/09 a 01/10

DIA DO PROFESSOR
PERÍODO 15 a 17/10 – INSCRIÇÕES 13 a 17/09
SORTEIO 20/09 – PAGAMENTO 27/09 a 01/10

FESTAS

08 de agosto – Festa do Dia dos Pais
Lazer, tranquilidade e descontração para os papais

Inscrições de 26 a 30/07/2010

22 de agosto – Festa Mineira
Muita música e comida típica

Inscrições de 09 a 13/08/2010

19 de setembro – Festa da Primavera
Para quem gosta de animação

Inscrições de 08 a 10/09/2010
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INFORMAÇÕES SOBRE AS FESTAS

- Inscrições pessoalmente na sede do SINPEEM.

- O preenchimento das vagas será pela ordem de inscrição.

- Todos os passeios têm saída marcada para as 7h e retorno às 18h.

Colônia 3329-4521
colonia.lazer@sinpeem.com.br

DE 11/01 a 30/01/2011 - TERRA SANTA
Visitas ao Egito, Jordânia e Israel, com cruzeiro no rio Nilo.

Inclusos: passagem aérea, taxas de embarque e de visto, seguro,

18 noites de hospedagem, café da manhã, 20 refeições,

ingressos para passeios do roteiro e guias.

Valor: 12 x US$ 530

24/09 - HOLAMBRA (SP) - EXPOFLORA
Inclusos: transporte rodoviário, café da manhã, almoço,

guia acompanhante, ingressos para os passeios do roteiro e seguro.

Valor: 04 x de R$ 40,00.

Outras excursões no site www.sinpeem.com.br


