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Reivindicação da APP, governadora 
anuncia 13º para 10 de dezembro

Processo de remoção do NRE Curitiba 
tem resultado preliminar divulgado

O gover no es tadual 
anuncia o pagamento do 
13º salário dos(as) ser-
vidores(as) públicos(as) 
estaduais para o dia 10 
de dezembro, que cai na 
segunda semana do mês. 
A decisão abrange cerca 

Está disponível para 
consulta o resultado preli-
minar do segundo processo 
do concurso de remoção 
2018 do Quadro Próprio 
do Magistério (QPM) e do 
Quadro Único de Pessoal 
do Poder Executivo (QUP), 
válido exclusivamente para 
o Núcleo Regional de Edu-
cação (NRE) de Curitiba.

Essa etapa contemplou 
os(as) professores(as) lota-
dos(as) em instituição de 

de 280 mil funcionários(as) 
ativos(as), pensionistas e 
aposentados(as).

O direito ao 13º deve 
ser cumprido e a deter-
minação da governadora 
Cida Borghetti (PP) segue 
apenas o que diz a lei. Mas, 
para a educação pública, 
as dívidas do Estado per-
manecem e negociação, 
após reuniões com a go-
vernadora e com repre-

ensino que desejam mudar 
de setor e, ainda, os(as) 
professores(as) lotados 
no município de Curitiba 
(sem referência a nenhuma 
instituição de ensino), que 
desejam pleitear vaga em 
setor do NRE.

Com a divulgação preli-
minar, nesta segunda-feira 
(5), os interessados têm 
até até às 17h do dia 7 de 
novembro para interpor 
recurso. De acordo com a 

sentantes da Secretaria da 
Educação (Seed) e da Se-
cretaria da Fazenda (Sefa), 
deve continuar para que a 
pauta educacional tenha 
respostas antes do ano se 
encerrar.

No pronunciamento 
desse pagamento, Cida 
Borghetti disse que “o 
Estado tem uma situação 
f inanceira equilibrada, 
que nos permite fazer este 

Secretaria de Estado da 
Educação (Seed), o recurso 
precisa estar “devidamen-
te fundamentado, indi-
cando os pontos a serem 
examinados e o amparo 
legal para a sua contesta-
ção”. O resultado final do 
processo será divulgado 
no dia 14 de novembro.

Terceiro processo - 
Para os(as) professores 
que pleiteiam alterar o 
município de lotação no 

seu NRE ou para município 
de NRE diferente e, obriga-
toriamente, os(as) profes-
sores(as) lotados no NRE 
(sem referência a nenhum 
município), as inscrições 
serão entre os dias 26 e 30 
de novembro. O resultado 
preliminar será conhecido 
no dia 5 de dezembro e o 
final no dia 13.

A APP-Sindicato desta-
ca a importância dos(as) 
professores(as) lerem os 

editais cuidadosamente. 
Em caso de dúvidas, os(as) 
sindicalizados(as) podem 
entrar em contato também 
pelo serviço Fale Conosco, 
através da página oficial 
do Sindicato.

O s e n de re ços par a 
consultar os editais e os 
resultados do Concurso de 
Remoção também estão 
disponíveis no site da APP-
-Sindicato (www.appsindi-
cato.com.br).

anúncio”, o que para a APP-
-Sindicato não é novidade 
e já mostrou vários cálcu-
los que comprovavam isso. 
A pergunta agora é quan-
do os(as) servidores(as) 
vão receber os benefícios 
devidos pelo governo do 
Estado? Chega de calote! 
Data-base é dívida!

O presidente da APP, 
professor Hermes Leão, 
enfatiza que a governa-

dora Cida Borghetti ainda 
tem tempo de apresentar 
uma proposta referente a 
esse calote do pagamento 
da reposição salarial. “É 
pauta importante para a 
educação pública e que 
já estávamos debatendo 
com a governadora antes 
das eleições, sendo que foi 
adiada nesse período com 
a promessa de negociações 
após a disputa eleitoral”.

13º é direito e o 
recebimento está 
garantido em lei

Prazo para recurso termina dia 7 de novembro e terceiro processo abre inscrições dia 26

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPUÃ

O Presidente do Núcleo Sindical de Ivaiporã da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias, resolve convocar as/
os trabalhadoras/es em Educação Pública da rede municipal de 
educação de Arapuã para participarem da Assembleia Municipal 
Extraordinária, a ser realizada no dia 09/11/2018, às 17h (dezessete 
horas) em primeira convocação e às 17h30 (dezessete horas e trinta 
minutos), em segunda convocação, na Escola Municipal Ardinal 
Ribas, sito a Rua Professor José Olimpio Oliveira, n° 143,Centro, no 
Município de Arapuã, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 
1)Informes; 2)Filiação da categoria à APP-Sindicato; 3)Eleição dos 
componentes da Direção Provisória; 4)Pauta de Reivindicação da 
categoria; e 5)Definição do valor da mensalidade.

Eliaquim Sérgio Chaves da Conceição
Presidente do Núcleo Sindical de Ivaiporã

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA SANTA BÁRBARA

O Presidente do Núcleo Sindical de Londrina da APP-SINDICATO, no uso 
de suas atribuições estatutárias, resolve convocar as/os trabalhadoras/
es em Educação Pública da rede municipal de educação de Nova Santa 
Bárbara para participarem da Assembleia Municipal Extraordinária, 
a ser realizada no dia 09/11/2018, às 17h30 (dezessete horas e trinta 
minutos) em primeira convocação e às 18h (dezoito horas), em segunda 
convocação, na Escola Municipal Edson G. Palhano, sito a Rua Walfredo 
Bittencourt de Morais, n° 735, no Município de Nova Santa Barbara, a 
fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1)Informes; 2)Critérios para 
escolha de Diretores; e 3)Outros assuntos.

Márcio André Ribeiro
Presidente do Núcleo Sindical de Londrina

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TELÊMACO BORBA

O Presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa da APP-SINDICATO, 
no uso de suas atribuições estatutárias, resolve convocar as/os 
trabalhadoras/es em Educação Pública da rede municipal de educação 
de Telêmaco Borba para participarem da Assembleia Municipal 
Extraordinária, a ser realizada no dia 09/11/2018, às 17h30 (dezessete 
horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 18h (dezoito 
horas), em segunda convocação, no Auditório Carmen Iolanda Dalecio-
SME, sito a Alameda Washington Luis, n°50, no Município de Telêmaco 
Borba, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta: 1)Informes; 2)
Debate Projeto 
De Lei que trata da Consulta a Comunidade Escolar para designação 
de Diretores (as) dos Estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino; 
3) Regulamentação ou alteração dos parágrafos terceiro e quarto do 
artigo 35 da Lei 1866/2012; e 4) Outros Assuntos.

Tercio Alves do Nascimento
Presidente do Núcleo Sindical de Ponta Grossa


