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Luta da APP-Sindicato, governo publica 
edital de aproveitamento para o PDE

O Diário Oficial do Pa-
raná publicou na última 
segunda-feira (10) o edital 
n. 54/2018 – GS/SEED que es-
tabelece as normas do Pro-
cesso Seletivo Interno para 
certificação pelo Programa 
de Desenvolvimento Edu-
cacional (PDE), através do 
aproveitamento de mestra-
do e doutorado. O reconhe-
cimento dessas titulações 
para efeito de promoção na 
carreira é uma cobrança da 
APP-Sindicato.

Apesar do avanço, o Sindi-
cato considera que a deman-
da não foi completamente 
atendida. De acordo com o 
edital, só poderão inscrever-
-se professores(as) do Nível 
II, Classe 11, da tabela do 
Quadro Próprio do Magistério. 
Como faz mais de dois anos 
que o governo não oferece 
novas turmas do PDE, a luta 
é para que o aproveitamento 
também seja oferecido para 
os(as) professores(as) do Ní-
vel II, Classe 8.

A outra cobrança da APP-
-Sindicato é para que seja 
cumprida a legislação. A Lei 
Complementar nº 103/2004, 
de 15 de março de 2004, es-
tabelece que o PDE deve ser 

disponibilizado anualmente, 
mas a última turma aberta 
foi em 2015. Desde então, 
professores(as) estão acu-
mulando prejuízos, sendo 
impedidos(as) de receber 
promoção de nível prevista 
no plano de carreira.

Vagas e prazos – Pelo 
edital, o governo está via-
bilizando 1.850 vagas para 
o aproveitamento de mes-
trado e doutorado. As ins-
crições serão aceitas entre 
os dias 25 de setembro e 14 
de novembro, nos Núcleos 
Regionais de Educação. O 
resultado provisório deve-
rá ser divulgado no dia 28 
de novembro e o final em 
11 de dezembro.

Luta da APP-Sindicato – 
A cobrança de novas turmas 
do PDE e o aproveitamento 
de mestrado e doutorado 
tem sido pautada pela di-
reção sindical em reuniões 
com o governo e pelos(as) 
trabalhadores(as) nas mobi-
lizações. O tema foi uma das 
reivindicações apresentadas 
na audiência realizada du-
rante a paralisação estadual 
em memória dos 30 anos da 
violência do governo Álvaro 
Dias, no 30 de agosto de 
1988. A resposta da Seed é de 
que há planejamento para 
abrir nova turma em 2019, 
mas que a demanda aguarda 
aprovação orçamentária 
pela Secretaria da Fazenda.

Na Justiça – Além de 
buscar solucionar a deman-
da através do diálogo, a 
APP-Sindicato também im-
petrou com duas ações que 
tramitam na Vara da Fazenda 
Pública de Curitiba. O obje-
tivo é reverter o ataque do 
governo contra a qualidade 
da educação e o direitos 
dos(as) professores(as).

O sindicato sustenta 
que o Estado “atrasou e 
atrasa os planos de cente-
nas de docentes que aguar-
davam a possibilidade de 
par ticipar do programa 
para uma melhor qualifi-
cação profissional, que re-
fletirá na sala de aula e nos 
estudantes, destinatários 

finais do serviço público da 
educação”.

O pedido é de interven-
ção do judiciário para que 
o Estado cumpra a lei ime-
diatamente e seja conde-
nado ao pagamento das 
diferenças salariais desde 
novembro de 2015 até a 
implantação da medida na 
folha de pagamento, com 
reflexos nos quinquênios, 
13º salário e terço de férias, 
para os(as) professores(as) 
prejudicados(as) pela falta 
de oferta do Programa e 
àqueles(as) que cursaram 
mestrado ou doutorado.

O  P D E  –  I n s t i t u í d o 
pela Lei Complementar n. 
103/2004 e regulamenta-
do pela Lei Complementar 
n. 130/2010, o PDE é uma 
conquista que resultou de 
greves e outras mobilizações 
da categoria em defesa da 
escola pública e melhores 
condições de trabalho.

Além de um instrumento 
para melhoria da qualidade 
do ensino público, o PDE é 
utilizado pelo gestor como 
requisito para avanço ao nível 
máximo na tabela de venci-
mentos do plano de carreira.

“Trata-se de uma polí-
tica educacional de caráter 
permanente, que prevê o 
ingresso anual de professores 
da Rede Pública Estadual de 
Ensino para a participação em 
processo de formação conti-
nuada com duração de dois 
anos”, define a legislação.

Arte: APP-Sindicato

Sindicato continua 
cobrança de novas 
turmas e de reparação 
dos prejuízos causados 
pelo governo não cumprir 
a lei do PDE

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES 
EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA LAPA

A presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve convocar as/
os trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de educação 
da Lapa para participarem da Assembleia Extraordinária, a ser realizada no 
dia 17/09/2018, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) em primeira 
convocação e às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, no Colégio 
Estadual São José,sito à Rua Barão do Rio Branco, 1453, Centro, Lapa/PR, 
a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Informes da reunião com a 
Secretaria Municipal de Educação; e 2)Análise de Conjuntura.

Simone Barbosa | Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/
ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

CENTENÁRIO DO SUL

O presidente do Núcleo Sindical de Arapongas da APP-SINDICATO, no uso 
de suas atribuições estatutárias resolve convocar as/os trabalhadoras/es 
em educação pública da rede municipal de educação de Centenário do 
Sul para participarem da Assembleia Extraordinária, a ser realizada no 
dia 20/09/2018, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) em primeira 
convocação e às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, na Escola 
Municipal Irmã Osmunda, localizada na Rua Vereador Francisco Brigido 
Dutra, 714, Centro,no Município de Centenário do Sul-PR, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 1) Filiação da categoria à APP-Sindicato; 2)
Constituição da Direção Municipal; 3)Aprovação do Regimento Específico da 
Direção Municipal; 4)Definição das mensalidades da categoria; e 5)Eleição 
das/os integrantes da Direção Municipal.

Márcio Roberto Nogueira Diniz | Presidente do Núcleo Sindical de Arapongas

ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE LUIZIANA

O presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão da APP-SINDICATO, no uso 
de suas atribuições estatutárias e de acordo com o Regimento de Eleição das 
Direções Municipais resolve convocar as/os trabalhadoras/es em educação 
pública da rede municipal de educação de Luiziana para participarem da 
Assembleia Municipal Ordinária para a eleição da Direção Municipal, a ser 
realizada no dia 17/09/2018, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) em 
primeira convocação e às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, na 
Escola Municipal Rita de Cássia localizada na Rua Professora Nilza Macena 
Bezerra, nº 614, Bairro Centro, no Município de Luiziana, a fim de deliberar 
acerca da seguinte pauta: 1) Constituição da Direção Municipal; 2) Aprovação 
do Regimento Específico de Funcionamento da Direção Municipal; 3) Definição 
das mensalidades da categoria; e 4) Eleição das/os integrantes da Direção 
Municipal. Em ato contínuo, no mesmo local, para Assembleia Municipal 
Extraordinária, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Informes; 2) 
Negociações; 3) Mobilizações/Greve; e 4) Outros Assuntos. 

Ironei de Oliveira | Presidente do Núcleo Sindical de Campo Mourão

ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS TRABALHADORAS/ES 
EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIOXIM

A presidenta do Núcleo Sindical de Guarapuava da APP-SINDICATO, no uso 
de suas atribuições estatutárias, resolve convocar as/os trabalhadoras/
es em educação pública da rede municipal de educação de Goioxim para 
participarem da Assembleia Extraordinária, a ser realizada no dia 17/09/2018, 
às 17h (dezessete horas) em primeira convocação e às 17h30 (dezessete horas 
e trinta minutos), em segunda convocação, no Auditório do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Goioxim, sito à Rua São Sebastião, 190, Goioxim/
PR, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Alteração do PCCR; e 2)
Outros assuntos.

Terezinha dos Santos Daiprai
Presidenta do Núcleo Sindical de Guarapuava


