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Funcionários(as) QPPE, CLAD e 
PEAD já podem inscrever-se no 
concurso de remoção

APP-Sindicato lança site Quem Nos Representa

Funcionários(as) de es-
cola com vínculos QPPE, 
CLAD (CLT) e PEAD (Paraná 
Educação) interessados(as) 
em trocar de escola já po-
dem se inscrever no concur-
so simplificado de remoção. 
A conquista é mais um resul-
tado da luta da APP-Sindica-
to, através da mobilização da 
categoria. A cobrança desta 
pauta ocorre desde o início 

do debate que permitiu tam-
bém a remoção para os(as) 
funcionários(as) QFEB. 

A secretária de Funcio-
nários(as) da APP-Sindicato, 
Nádia Brixner, explica que o 
processo seguirá as normas 
estabelecidas na Instru-
ção n. 005/15. “Essa é mais 
uma vitória do Sindicato, 
garantindo isonomia entre 
funcionários no processo 

de remoção”, comentou, 
lembrando que a luta conti-
nua em busca de melhores 
condições de trabalho para 
os(as) PSS e abertura de 
concurso público.

P a r a  p a r t i c i p a r  d o 
processo, os(as) funcioná-
rios(as) QPPE, CLAD (CLT) 
e PEAD (Paraná Educação) 
devem consultar o relató-
rio de vagas disponíveis 

para remoção e solicitar a 
movimentação por meio de 
protocolo digital nos NREs. 
O prazo termina no dia 25 
de setembro.

A transferência somente 
poderá ocorrer para insti-
tuição de ensino constante 
no relatório e com vaga real 
de 40 horas. Segundo Nádia, 
caso o(a) funcionário(a) seja 
removido, deverá se apre-

sentar no novo local de tra-
balho no dia 15 de outubro. 

No site da APP-Sindica-
to está disponível um link 
para consultar o relatório 
de vagas remanescentes 
e a Instrução n. 005/15. A 
página também oferece o 
canal “Fale Conosco”, um 
canal onde os(as) sindicali-
zados(as) podem esclarecer 
dúvidas sobre o tema. 

Você lembra como vo-
tou cada deputado(a) fede-
ral e deputado(a) estadual 
nas principais reivindica-
ções da comunidade esco-
lar pela educação pública 
de qualidade, nos últimos 
quatro anos (2014-2018)?

Com o obje t i vo de 
mostrar a atuação de cada 
parlamentar, a APP-Sin-
dicato lançou na última 
segunda-feira (17) o site 
“Quem Nos Representa” 
(www.quemnosrepresen-
ta.com.br). Assim,  para o 

dia 7 de outubro, você, edu-
cador (a) e eleitor (a), pode 
conferir como foram as princi-
pais votações na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
e na Câmara Federal, sobre 
vários temas listados e im-
portantes para a educação, 
os(as) trabalhadores(as) e 
toda a sociedade.

É imprescindível refrescar 
a memória da sociedade e 
mostrar quem votou contra 
ou a favor de cada pauta. 
Afinal, nosso futuro depende 
do seu voto. Saiba quem de 

fato representa a educação 
e respeita os direitos dos(as) 
trabalhadores(as).

Não podemos mais estar 
a mercê de deputados(as) ini-
migos(as) da educação. Cenas 
como a da “Bancada do Cam-
burão”, quando deputados(as) 
se esconderam dentro do veí-
culo da polícia para entrar na 
Alep pelos fundos não podem 
mais ocorrer. 

A APP-Sindicato e os(as) 
educadores(as) paranaenses 
querem uma escola bonita por 
fora e por dentro, sem ter que 

desfilar no Carnaval a marchi-
nha contra os(as) inimigos(as) 

foliões(ãs) e fanfarrões(o-
nas) da educação.

União da categoria faz pauta avançar e conquista da APP-Sindicato garante também isonomia no processo

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGUDOS DO SUL - PARANÁ 

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 de Agudos do Sul para participarem da Assembleia 
Extraordinária, a ser realizada no dia 24/09/2018, às 17h (dezessete 
horas) em primeira convocação e às 17h30 (dezessete horas e trinta 
minutos), em segunda convocação, na Escola Municipal Cecília 
Meireles, localizado na Rua Raulino Batista Fagundes, n°150, Centro, 
no Município de Agudos do Sul/PR, a fim de deliberar acerca da 
seguinte pauta: 1) Análise de Conjuntura; 2)Termo dos Pagamentos 
das Progressões; e 3) Pagamento do Piso.

Simone Barbosa
Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Sul
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DAS/OS 
TRABALHADORAS/ES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO MAGRO - PARANÁ 

A Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Norte da 
APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias, resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em Educação Pública da rede 
municipal de educação de Campo Magro para participarem da 
Assembleia Extraordinária, a ser realizada no dia 21/09/2018, às 
18h30 (dezoito horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 
19h (dezenove horas), em segunda convocação, na Escola Municipal 
José Valenga, localizada na Rodovia Gumercindo Boza PR 90,s/
n°,Bairro Jardim Viviane,no Município de Campo Magro/PR, a fim 
de deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Informes; 2)Orçamento 
Municipal-encaminhamentos; e 3)Deflagração de Estado de Greve.

Ana Lúcia Zambão Gutier
Presidenta do Núcleo Sindical Curitiba Metropolitana Norte
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