
Atenção funcionários(as) 
da educação (QFEB)

Concurso Magistério 2013: 
sai resultado fi nal!

Os funcionários e funcionárias de escola 
do Quadro de Funcionários da Educação Bá-
sica (QFEB), que têm direito à progressão no 
mês de agosto desse ano, o prazo para entre-
ga de certifi cados no Núcleo Regional de Edu-
cação (NRE) é ate 10 de julho.

Segundo a resolução 1950/2014 no 
Artigo 4° § 2.°, “Para a Progressão de agos-
to/2014, o funcionário deverá apresentar os 

A classifi cação fi nal do concurso público 
de professor do Quadro Próprio do Magisté-
rio de 2013 foi publicada no fi nal desta tarde 
(27). Além do edital nº 141/2014, a Secreta-
ria de Estado de Administração e Previdência 
divulgou as listagens com a pontuação geral, 
das pessoas com defi ciência e dos candida-
tos afrodescendentes.

Em reunião realizada com a APP-Sindica-

Dia 10 de julho é o lime de entrega dos certifi cados para receber a 
progressão em agosto

A realização do concurso público de professor(a) foi uma importante 
conquista, pois garante condições mais dignas de trabalho

originais e cópias dos Certifi cados e Eventos 
de outras instituições ao Documentador Esco-
lar e ao Núcleo Regional de Educação – NRE, 
até o dia 10/07”. E ainda, no Art. 2.° “Para 
a progressão de agosto/2014, serão consi-
derados os Eventos e Cursos de Formação 
e/ou Qualifi cação Profi ssional do funcioná-
rio realizados no período de 01/05/2012 a 
30/04/2014”.

to no início deste mês, o Grupo de Recursos 
Humanos (GRHS) da Secretaria de Estado 
da Educação (Seed) informou que a homolo-
gação do concurso que deverá ocorrer até o 
início de julho e a entrega de exames médi-
cos e nomeação dos(as) aprovados(as) deverá 
acontecer no mês de setembro.

Confi ra no site da APP a lista completa dos 
aprovados e aprovadas.
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APROVADO

PNE É APROVADO PELA 
PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Saiu no Diário Ofi cial da União do 
último dia 26 de junho a publicação 
com a sanção do Plano Nacional de 
Educação (PNE).  O Plano apresenta 
as diretrizes e metas para educação 
no páis nos próximos 10 aos e é fruto 
de árdua luta da sociedade brasileira 
que luta por uma educação pública 
univerrsal, gratuita, democrática e de 
qualidade socialmente referenciada.

Com a aprovação da Lei 13.005, 
um desafi o importante ainda está por 
vir. Isso porque a implementação do 
Plano, em sua maior parte, depen-
de de futuras regulamentações pelo 
Congresso Nacional (e pelas assem-
bleias legislativas e câmaras muni-
cipais, no que diz respeito às maté-
rias de suas competências), sem as 
quais o plano nacional e os planos 
estaduais, distrital e municipais não 
alcançarão seus objetivos. As bases 
para uma nova realidade educacio-
nal no país estão lançadas. Contudo, 
sua concretude depende mais do que 
nunca do compromisso dos gestores 
públicos e da mobilização social. To-
dos e todas na luta por uma educa-
ção com mais qualidade!

Nº 09

Contratos PSS serão estendidos até 31 de dezembro

Termo aditivo garantirá continuidade dos contratos até o fi nal do ano

A APP-Sindicato informa aos(às) educadores(as) temporárias (PSS) que os 40 mil contratos fi r-
mados pelo Estado com estes(as) trabalhadores(as) serão estendidos – a partir da assinatura de um 
termo aditivo – até 31 de dezembro. De acordo com informação obtida pela entidade junto à Secre-
taria de Estado da Educação (Seed), os contratos NÃO SOFRERÃO NENHUMA INTERRUPÇÃO este 
ano. Portanto, nenhum(a) trabalhador(a) sofrerá perda salarial em virtude de suspensão de contrato.


