
04 DE JULHO DE 2015

Reunião de representantes do

QUADRO DE APOIO

PAUTA:

I - EVOLUÇÃO FUNCIONAL

II - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

III - FORMAÇÃO

IV - CONCURSO

V - CAMPANHA SALARIAL - DATA-BASE DE 2015

1 - PUBLICADA A EVOLUÇÃO FUNCIONAL

DO QUADRO DE APOIO; SINPEEM

REIVINDICA ALTERAÇÕES DOS CRITÉRIOS

A Prefeitura publicou nas páginas 40 a 44 do Diá-

rio Oficial da Cidade de 09 de junho a evolução fun-

cional dos titulares de cargos efetivos do Quadro de

Apoio à Educação (agentes escolares e auxiliares téc-

nicos de educação).

Durante a campanha salarial de 2015, o SINPE-

EM reivindicou ao governo que os enquadramentos

por evolução funcional do Quadro de Apoio ocorram,

anualmente, no mês de fevereiro.

Pressionamos e conseguimos incluir no Protocolo

de Negociação o compromisso do governo em consti-

tuir um grupo de estudos que apresentará proposta de

revisão da evolução funcional dos auxiliares técnicos

de educação. Comissão já composta, com prazo esta-

belecido de 120 dias para apresentar proposta a ser

debatida com o sindicato.

I – EVOLUÇÃO FUNCIONAL

No entanto, ao formar o grupo de estudos, o go-

verno limitou sua atribuição. Para o SINPEEM, é ne-

cessário não só estudar e apresentar proposta de revi-

são dos critérios para evolução funcional do auxiliar

técnico de educação. Queremos também alterações nos

critérios para a evolução do agente escolar.

O SINPEEM apresentou à SME reivindicações que

visam resolver problemas e injustiças quanto aos crité-

rios, tempo e interstícios entre um enquadramento e

outro por evolução funcional não apenas dos ATEs, mas

também dos agentes escolares.

1.1 - REIVINDICAÇÕES DO SINPEEM:

a) alteração dos critérios utilizados para fins de evo-

lução funcional do Quadro de Apoio, contidos na Lei

nº 14.660/2007;

b) enquadramento por evolução funcional dos in-

tegrantes do Quadro de Apoio (agente escolar e auxi-

liar técnico de educação)  pelos mesmos critérios utili-

zados para os docentes: tempo, títulos e tempo e títulos

combinados;
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c) alteração dos interstícios mínimos de permanên-

cia em cada uma das referências do cargo de agente

escolar, escalonando-os de quatro em quadro anos.

Desta forma, a tabela passaria a ser configurada da se-

guinte forma:

referências tempo

1 ---

2 4

3 8

4 12

5 16

6 20

7 24

8 28

d) redução das condições mínimas cumulativas para

garantir a evolução funcional dos integrantes do Qua-

dro de Apoio, considerando a implementação da pon-

tuação estabelecida na escala de evolução funcional,

respeitado o mínimo de 60 pontos;

e) direito de utilizar, em qualquer época, os cursos

de graduação e tecnólogos, pelo servidor do Quadro

de Apoio;

f) considerar os títulos obtidos pelo ATE, respeitan-

do os critérios estabelecidos no artigo 9° do Decreto nº

50.648/2009:

I - graduação em curso superior;

II - tecnólogo.

2 - SINPEEM QUER O

REENQUADRAMENTO DAS REFERÊNCIAS

INICIAIS DOS CARGOS DAS CARREIRAS

DO QUADRO DE APOIO À EDUCAÇÃO

Os cargos de agente escolar e auxiliar técnico de

educação integram o Quadro de Apoio à Educação do

Município de São Paulo. Também compõem as carrei-

ras deste quadro.

A investidura nos cargos ocorre por meio de con-

cursos de ingresso. Os aprovados escolhem vagas, to-

mam posse e iniciam o exercício, sendo enquadrados

na tabela de vencimentos do Quadro de Apoio, que é

composta por 14 referências.

3 - MUDAR A REFERÊNCIA INICIAL

DO AGENTE ESCOLAR E ELEVAR

O PISO SALARIAL

A referência inicial do cargo de agente escolar é o

QPE-01A, que indica  o valor de sua remuneração ini-

cial.

A referência final do cargo de agente escolar, que

pode ser alcançada por meio de enquadramentos por

evolução funcional e promoções por merecimento ou

antiguidade é o QPE-8E.

No entanto, o valor da referência inicial está abai-

xo até mesmo do valor do piso dos servidores que com-

põem o Quadro do Nível Básico da Prefeitura.

O SINPEEM reivindica e já havia conseguido apro-

var em lei, de autoria do presidente do SINPEEM, Clau-

dio Fonseca - infelizmente vetada pelo prefeito Haddad

- que a referência inicial do agente escolar passasse a

ser o QPE-03A. E, por consequência, respeitando os

direitos obtidos anteriormente para quem já está na

carreira, todos os agentes escolares teriam um salto de

duas referências. Eleva-se assim a remuneração inicial

de quem ingressar na carreira e de todos que já a ela

pertencem.

Esta reivindicação não é incompatível e não signi-

fica deixar de lado a reivindicação de aumento dos va-

lores dos pisos dos cargos do Quadro de Apoio.

O SINPEEM quer, também, a elevação do valor do

piso do agente escolar, bem como de todos os servido-

res cuja exigência para investidura no cargo é a forma-

ção de ensino fundamental.

4 - REENQUADRAMENTO DO

AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO

Para o cargo de auxiliar técnico de educação, a re-

ferência inicial, com a integração das classes que com-

punham a carreira, passou a ser o QPE- 03A.

A referência final, com a conquista obtida pelo

SINPEEM, que resultou em ampliação das referências

da tabela do Quadro de Apoio, passou a ser o QPE-

14E.
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II – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

SINPEEM LUTA POR REDUÇÃO

DA JORNADA DE TRABALHO

 DO QUADRO DE APOIO

O artigo 32 da Lei nº 14.660/2007 estabelece que

a os integrantes do Quadro de Apoio à Educação es-

tão sujeitos à jornada docente de 40 horas de traba-

lho semanais.

No entanto, com a expansão de novas ferramen-

tas e tecnologias, há cada vez mais possibilidade e ne-

cessidade de se trabalhar menos para mais pessoas

trabalharem.

A redução das jornadas de trabalho é um dos

meios para a criação de novos postos de trabalho, bem

como uma necessidade, associada à reivindicação de

melhores condições de trabalho e vida.

O SINPEEM reivindica e, durante as campanhas

salariais, tem realizado manifestações, paralisações e

greve também para exigir a redução da jornada de tra-

balho do Quadro de Apoio.

Defendemos e é compatível com o funcionamento

das escolas, jornada de 30 horas semanais para o agente

escolar e para o ATE, sem redução da remuneração.

Afinal, ambos estão submetidos a trabalhos que levam

ao desgaste físico e mental.

Até o momento, o governo não nos atendeu. En-

tão, precisamos da união e participação de todos os

agentes escolares e ATEs nas lutas que convocamos.

III – FORMAÇÃO

SINPEEM REIVINDICA CURSOS DE

GRADUAÇÃO PARA O QUADRO DE APOIO

OFERECIDOS PELA PREFEITURA

O Quadro de Apoio à Educação é composto de

mais de 10 mil servidores. Muitos, principalmente en-

tre os ATEs, possuem curso de licenciatura plena ou

são graduados como bacharéis em várias áreas. Ad-

quiriram formação de nível superior, com esforço e

recursos próprios.

Mesmo que a investidura no cargo que ocupam

não necessite de formação de nível superior, acredita-

mos e defendemos que quanto maior o grau de escola-

ridade de todos os profissionais de educação, melhor a

qualidade dos serviços e desenvolvimento do processo

de ensino/aprendizagem.

Portanto, defendemos que a SME, por meio de

convênios com universidades públicas, garanta cursos

de graduação para o pessoal do Quadro de Apoio. De-

fendemos, também, uma política de formação para o

Quadro de Apoio, com cursos de formação de níveis

médio e técnico, voltados à administração e à manu-

tenção escolar.

O valor padrão da referência inicial do cargo do

ATE também está abaixo do valor fixado para o pes-

soal do Quadro do Nível Médio da Prefeitura.

O SINPEEM reivindica que a referência inicial do

cargo de auxiliar técnico de educação seja o QPE-06A.

Com este reenquadramento na referência inicial, rei-

vindicamos, ainda, que todos os ATEs que já integram

a carreira, independentemente de ter origem na classe I

ou II do cargo, saltem três referências.

Assim, eleva-se o valor da referência inicial do car-

go e respeita-se os enquadramentos já obtidos pelo in-

tegrante da carreira do auxiliar técnico de educação.

Da mesma forma que afirmamos para o agente

escolar, queremos a valorização do piso remuneratório

deste cargo.
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V – CAMPANHA SALARIAL - DATA BASE DE 2015

1 - LUTA DO SINPEEM RESULTOU EM

REAJUSTE DE 10% SOBRE OS PISOS

 DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

Durante a campanha salarial de 2015, iniciada em

fevereiro, realizamos quatro paralisações, manifestações

e assembleias com todos os profissionais de educação -

Quadro de Apoio, docentes e gestores. Com a nossa

luta, o governo alterou a proposta apresentada inicial-

mente.

Mudanças estas que constam do Protocolo de Ne-

gociação entregue ao SINPEEM em 29 de maio, du-

rante manifestação da categoria, em frente à Prefeitura.

Na ocasião, diante das alterações propostas, em assem-

bleia, a categoria decidiu não rejeitar o aumento de 10%

sobre os pisos salariais e manter a negociação pela an-

tecipação da incorporação deste índice sobre os padrões

de todas as tabelas de vencimentos, dos ativos e apo-

sentados com paridade, e pelo atendimento às demais

reivindicações.

Propostas apresentadas pelo governo:

REAJUSTE DOS PISOS SALARIAIS

✓ 5% de aumento sobre os pisos salariais de todas

as tabelas de vencimentos (inicialmente seria em outu-

bro);

✓ 5% de aumento sobre os pisos salariais de todas

as tabelas em outubro de 2015, totalizando o reajuste

de 10%;

✓ incorporação aos padrões de vencimentos de to-

das as tabelas, para ativos e aposentados com parida-

de, somente em maio de 2017 e maio de 2018.

Observações:

a) atualmente, o piso do agente escolar é de  R$

1.116,11. Recebe abono suplementar para atingir o

valor do piso do pessoal de nível básico da Prefeitura,

que é de R$ 1.132,50 e não foi  valorizado pelo prefeito

neste ano. Portanto, com a aplicação do reajuste de

5,54% agora em maio e  a elevação do valor do piso

do Quadro de Apoio  em 5%, também em maio, deixa

de existir o abono suplementar.

b) terá o mesmo efeito sobre a remuneração do

auxiliar técnico de educação. O piso do pessoal do

Quadro do Nível Médio da Prefeitura permanece em

R$ 1.380,00. Portanto, os ATEs com remuneração (pa-

drão + abono complementar de piso) abaixo deste

valor receberão ainda o abono suplementar até atin-

gi-lo.

IV – CONCURSO

SME CONVOCA AUXILIARES

TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação (SME) publi-

cou no DOC de 26 de junho a convocação de candi-

datos aprovados em concursos para a escolha de va-

gas e provimento dos cargos de auxiliar técnico de edu-

cação.

A escolha de vagas será realizada no dia 21 de ju-

lho, no auditório da Conae 2 (avenida Angélica, 2.606,

Consolação), de acordo com o seguinte cronograma:

HORÁRIO CLASSIFICAÇÃO

das 9h às 9h50 1598 a 1628

das 9h50 às 10h retardatários do dia

Pisos do Quadro de Apoio com os reajustes:
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2 - REAJUSTES CONQUISTADOS PELO

SINPEEM PARA ATIVOS E APOSENTADOS

QUE SERÃO APLICADOS SOBRE TODOS OS

PADRÕES DE VENCIMENTOS

Não concordarmos com as datas de incorporação

impostas pelo governo Haddad, pressionamos e con-

seguimos incluir cláusula no protocolo que fixa o mês

de novembro como de negociação sobre a antecipa-

ção dos índices previstos para 2017 e 2018.

Os índices a serem aplicados a título de incorpora-

ção dos abonos complementares de pisos, sobre todos

os padrões são seguintes:

- 3,74% a partir de maio de 2016;

- 5,39% a partir de novembro de 2016;

- 5% a partir de maio de 2017;

- 5% a partir de maio de 2018.

A soma cumulativa destes percentuais resultará em

20,26%. O SINPEEM reivindica a incorporação total

deste percentual em maio de 2016.

3 - ANTECIPAÇÃO DA INCORPORAÇÃO

DEPENDE DE UNIÃO E LUTA DOS

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

Em 2015 já tivemos inflação referente aos últimos

12 meses até a data-base superior a 8% e reajuste infe-

rior a este percentual. Tudo indica que, até a próxima

data-base, a inflação supere a casa dos 6%.

Não podemos ficar somente com os índices con-

quistados e já programados para 2016. Queremos a

antecipação das datas e vamos lutar para que o gover-

no Haddad negocie e nos atenda.

Como sempre, não vamos apostar somente nas

negociações que ocorrem periodicamente. Desde já

temos de continuar com o trabalho de organização da

nossa categoria para realizar as lutas que são necessá-

rias.

Conquistar a antecipação e aplicação, em maio de

2016, do total de reajuste programado até 2018, é o

nosso objetivo. Sabemos que vamos ter muitas resis-

tências do governo.

A partir de abril de 2016 teremos a vigência da lei

eleitoral, que proíbe a concessão de reajustes superio-

res à inflação acumulada entre janeiro e março do ano

em que ocorre eleição. Sendo assim, teremos um curto

período para a nossa campanha salarial. Mas, com

união, participação e luta organizada da categoria pelo

SINPEEM, é possível obtermos vitória.

3.1 - ENCAMINHAMENTOS:

a) realizar campanha pela antecipação das datas

de incorporação a partir de agosto de 2015;

b) reivindicar, desde já, a antecipação e incorpora-

ção de todos os índices de reajustes a serem aplicados

entre maio de 2016 e maio de 2018;

c) vincular a luta pela valorização dos pisos do

Quadro de Apoio, dos docentes e gestores na data-base

de 2016, com a antecipação e aplicação dos índices

programados para até 2018 sobre todos os padrões de

vencimentos dos ativos e aposentados;

d) debater com a categoria e aprovar no congresso

o Plano de Lutas 2015/2016 pela antecipação da in-

corporação, valorização dos pisos e todos os itens rela-

tivos às condições de trabalho, saúde e segurança.

4 - SINPEEM QUER FINALIZAR

INCORPORAÇÃO ATÉ MAIO DE 2016

O governo Haddad quer aplicar somente os índi-

ces referentes às incorporações até 2018. O SINPEEM

reivindica para os próximos anos a valorização dos pi-

sos, com aplicação de reajustes sobre todas as referên-

cias das tabelas de vencimentos dos ativos e aposenta-

dos e o fim do ciclo de incorporações até maio de 2016.

Propusemos que os índices que o governo quer que

sejam pagos em parcelas, até maio 2018, sejam aplica-

dos até maio de 2016, encerrando a incorporação e o

fim da política de abono complementar.

Nossa luta será determinante para esta conquista.

As negociações com o governo continuam.
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MAIO DE 2015

REAJUSTE DE 5,54%

AOS PADRÕES DE

TODAS AS TABELAS

DE VENCIMENTOS + PISO

COM AUMENTO DE 5%

OUTUBRO DE 2015

PISO COM REAJUSTE DE 5%

TOTALIZANDO 10%

DE AUMENTO

Veja as tabelas de vencimentos do

Quadro de Apoio à Educação de 2015,

com o reajuste de 5,54% e com a proje-

ção do piso com aumento de 5% (ainda

não votado pela Câmara Municipal). Veja

também as projeções feitas pelo SINPE-

EM com os reajustes aos padrões de ven-

cimentos de todos os profissionais do

Quadro de Apoio, ativos e aposentados

com paridade, entre 2016 e 2018:
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MAIO DE 2016

REAJUSTE DE 3,74% AOS

PADRÕES DE TODAS AS

TABELAS DE VENCIMENTOS

NOVEMBRO DE 2016

REAJUSTE DE 5,39%

AOS PADRÕES DE TODAS AS

TABELAS DE VENCIMENTOS
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MAIO DE 2017

INCORPORAÇÃO DE 5% AOS

PADRÕES DE TODAS AS

TABELAS DE VENCIMENTOS

MAIO DE 2018

INCORPORAÇÃO DE 5% AOS

PADRÕES DE TODAS AS

TABELAS DE VENCIMENTOS
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