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APP esclarece suprimentos e 
pagamentos dos(as) educadores(as)

Na terça-feira (10) a direção 
da APP-Sindicato se reuniu com 
representantes da Secretaria 
de Estado da Educação (Seed) 
para tratar, dentre diversos te-

Segmento Vínculo/Cargo Observações Pagamentos

Funcionários(as)

QFEB, QPPE, CLAD e  
Paranaeducação para quem gozou férias em janeiro salário e 1/3 de férias serão depositados 

no final do mês de março

PSS (recontratados) Agentes educacionais I e II que contra-
tos haviam sido suspensos

terão salários ao final do mês de março 
se o contrato de trabalho foi aberto

Professores(as)

QPM, QUP, acréscimo de jornada 
(S100), aulas extraordinárias (SC02)

assumiram aulas definitivas e tiveram 
suprimento efetivado

receberão ao final do mês de março, 
com suprimento a partir de 05/02 e 1/3 
de férias integralmente

PSS

que assumiram aulas definitivas, com 
suprimento realizado 

terão o salário no final de março, com 
suprimento a partir de 09/02

para os casos em que o contrato de 
emprego foi aberto e o suprimento 
realizado

Pagamento ao final do mês de março

com contrato prorrogado que estão em 
licença maternidade e CAT terão salário ao final do mês de março

sem emprego aberto Não terão salário ao final de março 
(folha dos PSS fechou em 11/03)

Novos concursados os(as) 4552 que assumiram a partir de 
05/02

terão seu salário a partir da data de 
exercício nas escolas e da efetivação do 
suprimento

Pedagogos(as) os(as) 1015 que tiveram o exercício a 
partir de 06/03

terão seu salário regularizado a partir 
da data de seu suprimento. Não terão 
salário ao final de março (folha dos 
efetivos fechou em 10/03)

Novos concursados(as) 
463 que serão nomeados esta semana: 
terão seu suprimento a partir da data de 
exercício na escola

Não terão salário ao final de março 
(folha fechou em 10/03).

Acréscimo de Jornada (S100), aulas 
extraordinárias (SC02) e PSS que 
pegaram aulas em substituição de 
05/02 até 09/03

A APP vai verificar essa situação para 
as medidas necessárias

Não há garantia de salário referente a 
este período, pois estes/as professores/
as não realizarão a reposição.

As substituições S100, SC02 e PSS 
com data fim após 10/03

A APP vai verificar essa situação para 
tomar as medidas 

O pagamento será efetuado a partir de 
10/03

Sindicato vai exigir do governo pagamento em folha complementar àqueles que ficaram fora da folha de março

mas, do suprimento dos(as) pro-
fessores(as) e funcionários(as) 
de escola.

A APP solicitou ao Grupo 
de Recursos Humanos Setorial 

(GRHS) e vai oficializar junto 
ao governo que os(as) educa-
dores(as) tenham uma folha 
complementar no início de abril 
para os pagamentos que ficaram 

fora da folha de março.
Segundo a chefe do GRHS, 

professora Graziele Andriola, os 
suprimentos e pagamentos serão 
organizados da seguinte forma: 

Porte de Escola - a Seed deve rodar mais uma vez o porte das escolas em 26/03. Esse porte deve conter as novas matrículas e programas 
e, com isso, regularizar o número de funcionários(as), pedagogas(os) e direções. A APP-Sindicato acompanhará este processo.

Editais de convocação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO FISCAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
DOS(AS) EDUCADORES(AS) MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA

A presidente do Conselho Fiscal da APP-Sindicato, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os membros do Conselho Fiscal 
da APP-Sindicato para reunião ordinária de trabalho, a realizar-se 
nos dias 26, 27 de março de 2015, às 8h30min, na Sede da Entida-
de, Rua Av. Iguaçu, 880, Rebouças - Curitiba - PR, para tratarem 
da seguinte pauta: 1. Análise de RMDs da Sede e dos Núcleos 
Sindicais; 2. Outros Assuntos.

Divina Santa De Souza
Presidente do Conselho Fiscal

A presidente da APP-Sindicato – Ponta Grossa convoca os/as Edu-
cadores/as Municipais de Telêmaco Borba para Assembleia Extra-
ordinária a ser realizada no dia 24 de março de 2015, às dezessete 
horas e trinta minutos em primeira convocação e às dezoito horas em 
segunda convocação, no Salão Paroquial da Escola Municipal Mãe 
do Perpétuo Socorro, Av. Chanceler Horácio Laffer 540, Centro, Telê-
maco Borba/PR, para tratar da seguinte pauta: 1. Informes; 2. Calen-
dário de mobilização e paralisação; 3. Referendo do/a Representante 
dos/as Trabalhadores/as em Educação no Conselho do FUNDEB.

vera roSi LopeS De MoraiS
Presidente do Conselho Fiscal


