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Atenção: sai o edital para o 
concurso de remoção 2015

Foi publicado nesta terça-feira 
(10) o edital do primeiro processo 
do Concurso de Remoção 2015 
dos Professores(as) do Quadro 
Próprio do Magistério (QPM) e 
do Quadro Único de Pessoal do 
Poder Executivo (QUP). Os(as) 
interessados(as) devem ficar 
atento ao prazo de início das 
inscrições: dia 17 de novembro, a 
partir das 13h.

De acordo com o documento, o 
processo contemplará a primeira 
etapa do Concurso, sendo efe-
tuado dentro de cada município, 
devendo participar os(as) pro-
fessores(as) que desejam alterar 
o estabelecimento de lotação no 
mesmo município, bem como 
aqueles(as) que ainda não têm 
lotação em estabelecimento de 
ensino (lotados no município).

Sobre a inscrição via web, o 
edital traz um alerta aos interes-
sados e interessadas: a inscrição 
só será efetivada após a confir-
mação com a mensagem: “SUA 

INSCRIÇÃO FOI CONCLUÍDA 
COM SUCESSO”, dentro do prazo 
e horário previsto no edital. A APP-
Sindicato reitera a importância 
dos(as) professores(as) lerem o 

edital cuidadosamente. A segun-
da e terceira etapas do processo, 
que regulamentam os pedidos de 
remoção dos(as) professores(as) 
que desejam trocar de município 
começa no dia 07 de dezembro.

Veja, abaixo, o cronograma 
que consta no documento (Edital 
11/2015):
Inscrições: 
A partir 13h do dia 17/11/2014 até 
às 17h dos 20/11/2015
Resultado preliminar:
24/11/2015 às 8h
Recurso:
Das 8h do dia 25/11/2015 até as 
17h do dia 26/11/2015
Resultado final:
01/12/2015 às 18h

Os links para os editais estão 
disponíveis na página da APP-Sin-
dicato: www.appsindicato.org.br

Etapa é para professores(as) que querem mudar de escola dentro do mesmo município. Inscrições vão até dia 20 desse mês

CongReSSo RegIonAl do nS de PonTA gRoSSA

Assembleia Regional extraordinária do nS de Irati

Assembleia Regional extraordinária do nS de Arapongas

Assembleia extraordinária Municipal de Prudentópolis

edITAIS de ConVoCAÇÃo

A Presidenta do Núcleo Sindical de Ponta Grossa, no uso de suas atri-
buições estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação 
Pública sindicalizados/as para o Congresso Regional do Núcleo Sin-
dical de Ponta Grossa, a ser realizado no dia 14 de novembro de 2015, 
às 8h, no Centro Estadual de Educação Profissional, sito a Rua Julia da 
Costa 229, Ponta Grossa/PR, para tratar do temário do XII Congresso 
Estadual da APP-Sindicato e eleger seus delegados e suas delegadas.

Vera rosi Lopes de Morais - Presidenta

A Presidenta do Núcleo Sindical de Irati, no uso de suas atribuições esta-
tutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação Pública sindica-
lizados/as para a Assembleia Regional Extraordinária do Núcleo Sindical 
de Irati, a ser realizada no dia 13/11/2015, às 18h em primeira chamada 
e em segunda às 18h30, nas dependências da APP-Sindicato, Rua Ba-
rão do Rio Branco, 43, Centro, Irati/PR, para tratar da seguinte pauta: 1) 
informes das Negociações; 2) Mobilizações; 3) Recomposição e remane-
jamento da Direção do Núcleo Sindical de Irati; 4) Eleição de Represen-
tantes de Base junto ao Conselho Estadual da APP e 5) Outros assuntos.

ManoeLa Maria Carneiro - Presidenta

O Presidente do Núcleo Sindical de Arapongas, no uso de suas atri-
buições estatutárias, convoca os/as Trabalhadores/as em Educação 
Pública sindicalizados/as para a Assembleia Regional Extraordinária 
do Núcleo Sindical Arapongas, a ser realizada no dia 14/11/2015, em 
primeira convocação às 8h e em segunda às 8h30, no Colégio Estadual 
Marques de Caravelas, sito Rua Uirapuru 295, Centro, Arapongas/PR 
para tratar da seguinte pauta: 1) informes das Negociações; 2) Mobili-
zações; 3) Eleição de Representantes de Base junto ao Conselho Esta-
dual da APP e 4) Outros assuntos.

ManoeL dos santos VidaL - Presidente NS Arapongas

A Presidenta do Núcleo Sindical de Irati, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca os/as trabalhadores/as em educação sindicaliza-
dos/as municipais de Prudentópolis para Assembleia Regional Extraor-
dinária, a realizar-se no dia 19/11/2015, quinta feira, na Escola Coronel 
José Durski, sito à Rua São Josafat, 928, Centro,  Prudentópolis/PR, 
em primeira convocação às 17h30 e em segunda às 18h, com a seguin-
te pauta: 1. Informes; 2. Plano de Carreira dos Funcionários de Escola; 
3. Cargo de 40 horas; 4. Readequação do Plano de Carreira dos Profes-
sores; 5 Encaminhamentos para mobilização.

ManoeLa Maria Carneiro - Presidenta


