
ou seja, que anula a definição 
antes posta pela Secretaria. A 
APP já havia dito que a Seed 
acabou criando uma distribuição 
diferenciada, injusta e artificial 
privilegiando os(as) professo-
res(as) de 40 horas.

Confira o edital que revoga 
o 090/2016 acessando o link 
https://goo.gl/SsfNnf. Se 
preferir, utilize o QRCode abaixo.
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Seed revoga edital 090/2016

A APP-Sindicato havia mani-
festado à Secretaria de Estado 
da Educação (Seed) sua contra-
riedade ao edital 090/2016, por 
sacrificar os(as) educadores(as) 
na distribuição de aulas da Edu-
cação Especial.

A Seed tornou público o 
edital que revoga o 090/2016, 

Edital criava uma 
situação injusta na 
distribuição de aulas da 
Educação Especial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS 
EM EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE TELÊMACO BORBA

A presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa da APP-Sindicato, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/as trabalhadores/
as em educação pública do município de Telêmaco Borba para As-
sembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 16/12/2016, 
às 17h30min em primeira convocação e às 18h em segunda, no Sa-
lão Paroquial da Escola Municipal Mãe do Perpétuo Socorro, sito à 
Avenida Chanceler Horácio Laffer, nº 540, Telêmaco Borba - PR, para 
tratar da seguinte pauta:

1. Informes;
2. Eleição – Representante Conselho Municipal de Educação;
3. Eleição – Representante Conselho de Alimentação Escolar;
4. Outros Assuntos.

VERA ROSI LOPES DE MORAIS
Presidente do NS Ponta Grossa

Inscrições para Ordem 
de Serviço de 2017 
começam dia 19

Atenção aos que estão 
na ação do RDT

As inscrições da Ordem 
de Serviço para 2017 co-
meçam na próxima segun-
da-feira, dia 19, às 9h. As 
inscrições devem ser feitas 
até o dia 23/12, às 17h.

A Ordem de Serviço é 
voltada para professores(as) 
(QPM/QUP) que desejam 
lecionar em uma escola, 
município ou Núcleo Regio-
nal de Educação diferente 
de sua lotação, no período 

Temos um grande número 
de sindicalizados que foram avi-
sados da falta de um ou mais 
documentos, e mesmo assim não 
recebemos o que falta. O mesmo 
para aqueles que se enquadram e 
ainda não enviaram os documen-
tos para a ação. Situação grave, 
pois esta ação está por prescrever, 
quem não entrar no prazo, perde 
este direito.

No final de 2012, a APP-Sindi-
cato ganhou a ação para assegurar 
o pagamento da integralidade da 
parcela complementar do Regime 
Diferenciado de Trabalho (RDT).

Em 2016, a primeira etapa da 
execução da ação ocorreu, com a 
implementação da integralidade 
nos contracheques de um grupo de 
professores (as) que se aposenta-
ram anteriormente a maio de 2004.

Estamos no final da segunda 
etapa da Execução, que trata do 
pagamento das diferenças de pro-
ventos de aposentadorias desde 
maio de 2004, até a data da im-
plantação da integralidade do RDT.

A APP-Sindicato mais uma vez, 
informar aos(às) professores(as) 
aposentados(as) que se enqua-
dram nesta situação, que a ação 
está por prescrever. Quem não 
entrar com a ação nos próximos 
dias, perderá o direito.

Receberemos a documen-
tação para entrar com a ação 
de execução, até o dia 19 de 
dezembro de 2016. Após este 
prazo não haverá tempo hábil. 

Mais informações no site da 
APP ou no link: 
https://goo.gl/Duuou8

máximo de 31 de dezembro 
de cada ano.

Para mais informações 
sobre as inscrições e as re-
gras para solicitar a Ordem 
de Serviço, acessando o link 
https://goo.gl/kjw9vs. 
Se preferir, utilize o QRCode 
abaixo.

Educadores(as) QPM e QUP podem solicitar a 
atuação em município, escola ou NRE diferente de 
sua lotação

APP-Sindicato @appsindicatoappsindicato.org.br


