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Governo autoriza concurso público 
para 500 professores(as) QPM
A autorização foi publicada no Diário Oficial, mas a Seed ainda não revelou data e maiores detalhes 
sobre o edital e provas

A rede estadual de educação do Paraná terá 
o seu primeiro concurso público em nove anos.
Uma reivindicação permanente da APP, o proces-
so, no entanto, deve ofertar apenas 500 vagas pa-
ra professores(as) QPMs. O Sindicato avalia que 
a demanda real das escolas é muito superior ao 
número ofertado.

Para fins de comparação, o último concurso 
para professores(as) do quadro foi realizado em 
2013, ofertando 10 mil vagas e registrando cerca 
de 100 mil inscritos. Desde então, governos tenta-
ram suprir a crescente falta de quadros com PSS, 
mas nem a abertura de um novo edital em 2021 
resolveu a carência crônica da rede.

Prova das dificuldades do início do ano le-
tivo é que faltam PSS a serem convocados(as) 
em determinadas regiões, o que levou a Seed a 
autorizar a ampliação da carga horária de QPMs 
para 50h.

Em todas as oportunidades de diálogo e con-
certação com a Seed, a APP defendeu a realização 
de concursos públicos para sanar o problema, in-
cluindo a realização de processo seletivo específi-
co para funcionários(as) de escola. Lamentamos 
que, mais uma vez, decisões tão importantes para 
a categoria e a educação do Paraná sejam toma-
das sem a devida análise e debate.
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Quem defende a educação pública e o direi-
to dos(as) seus(suas) trabalhadores(as) é a APP-
-Sindicato, e a defesa pelo concurso público é 
pauta constante de cobrança frente ao Governo 
do Paraná. Seja na Secretaria da Educação e do 
Esporte (Seed), passando pela Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep) até chegar ao governador 
Ratinho Júnior, manifestações, ofícios e reuniões 
pleiteando urgência na realização de concurso 
para compor o quadro do funcionalismo públi-
co da educação.

O Sindicato cobrará mais detalhes e acompa-
nhará de perto o processo. Acompanhe nossas re-
des e mantenha-se informado(a)!

Na educação pública 
paranaense outro 
agravante é a 
substituição dos(as) 
trabalhadores(as) 
efetivos(as) 
na educação 
por contratos 
temporários. A prática 
que ocorre desde 
2005, na verdade, 
burla a legislação e 
os direitos dos(as) 
servidores(as) 
públicos(as).

Trapalhadas da 
Unicesumar e 
governo Ratinho 
deixam estudantes 
sem aulas

Contratada porque, supostamente, falta-
vam professores(as) qualificados(as) na rede 
– mentira já desmascarada pela APP – a Uni-
cesumar não foi capaz de atender a demanda 
dos cursos técnicos de Administração, Agro-
negócio e Desenvolvimento de Sistemas, dei-
xando milhares de estudantes sem aulas no 
1º ano do Ensino Médio.

Sem monitores(as), as aulas ainda não co-
meçaram em dezenas de colégios estaduais. 
Um levantamento preliminar da APP aponta 
a falta de pelo menos 119 monitores(as), cujo 
trabalho é colocar para funcionar o equipa-
mento das aulas remotas e realizar a interação 
entre alunos(as) e professor(as) que ministram 
as aulas remotas.

O problema é causado pela decisão da 
Secretaria de Estado de Educação (Seed) de 
terceirizar para a Unicesumar as aulas dos 
primeiros anos de cursos técnicos. Depois de 
proibir professores(as) QPM e PSS de pegarem 
essas aulas, a Seed deixou os alunos na mão.

Os(as) diretores(as) das escolas onde fal-
tam monitores estariam sendo orientados(as) 
pela Secretaria de Estado da Educação a pro-
curar jovens para serem contratados(as) pela 
Unicesumar, em mais um desvio causado pe-
la terceirização.

A baixa remuneração oferecida tem dificul-
tado a contratação de monitores(as). Os(as) 
monitores serão o único contato presencial 
dos(as) estudantes com as disciplinas e vão 
receber apenas R$ 640.

A falta de monitores(as) ocorre de maneira 
generalizada em todo o Paraná, seja na Capi-
tal, nas cidades polo regionais e em municí-
pios de pequeno porte. 

A APP registra falta desses profissionais 
em 38 municípios: Curitiba, Abatiá, Arapon-
gas, Arapoti, Bituruna, Califórnia, Capane-
ma, Cascavel, Colombo, Contenda, Dois Vi-
zinhos, Douradina, Fazenda Rio Grande, Foz 
do Iguaçu, Ibaiti, Iretama, Jaguiriaíva, Lapa, 
Londrina, Mauá da Serra, Medianeira, Missal, 
Marquinho, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Pa-
lotina, Paranacity, Paranaguá, Pinhão, Pon-
ta Grossa, Porecatu, Rio Negro, Santa Hele-
na, Santo Antonio do Sudoeste, São João do 
Triunfo, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa e 
União da Vitória.

Falta de monitores(as) impede 
início de aulas dos cursos de 
Administração, Agronegócio e 
Desenvolvimento de Sistemas

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANDAGUARI

A presidenta do Núcleo Sindical de Mandaguari 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 Mandaguari 
para participarem da Assembleia Municipal Ordinária 
para a eleição da Direção Municipal, a ser realizada no dia 
02/03/2022, às 15h (quinze horas) em primeira convocação 
e às 15h30 (quinze horas e 30 minutos), em segunda 
convocação, na Câmara Municipal de Mandaguari localizada 
na Rua Manoel Antunes Pereira, nº 297, Bairro Centro, 
no Município de Mandaguari, a fim de deliberar acerca 
da seguinte pauta: 1) Constituição e Eleição da Direção 
Municipal; 2) Definição das mensalidades da categoria; 3) 
Piso Nacional; 4) Mobilizações; 5) Informes.

Stella Maris Nápolis
Presidenta do Núcleo Sindical de Mandaguari

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARIALVA

A presidenta do Núcleo Sindical de Mandaguari 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 Marialva 
para participarem da Assembleia Municipal Ordinária 
para a eleição da Direção Municipal, a ser realizada no 
dia 10/03/2022, às 17h (dezessete horas) em primeira 

convocação e às 17h30 (dezessete horas e 30 minutos), em 
segunda convocação, na Câmara Municipal de Marialva 
localizada na Rua Nossa Senhora do Rocio, nº 873, Bairro 
Centro, no Município de Marialva, a fim de deliberar acerca 
da seguinte pauta: 1) Constituição e Eleição da Direção 
Municipal; 2) Definição das mensalidades da categoria; 3) 
Piso Nacional; 4) Mobilizações; 5) Informes.

Stella Maris Nápolis
Presidenta do Núcleo Sindical de Mandaguari

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IRETAMA

A presidenta do Núcleo Sindical de Campo Mourão da APP-
SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias resolve 
convocar as/os trabalhadoras/es em educação pública da 
rede municipal de educação de Iretama para participarem da 
Assembleia Municipal Extraordinária, a ser realizada no dia 
25/02/2022, às 17h30min em primeira convocação e às em 
segunda convocação às 18:00h, naAsserpumi-Rua Barão de 
Antonina S/n Iretama Pr. Para deliberarem acerca da seguinte 
pauta: 1) Informes; 2) Deliberação sobre Mobilizações.

Silvana Aparecida Loch
Presidenta

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA FÁTIMA

A Presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os/as 
Trabalhadores/as em Educação Pública da rede municipal de 

Educação de Nova Fátima, para Assembleia Extraordinária 
a ser realizada no dia 03/03/2022, às 16h45min em primeira 
chamada e às 17h15min segunda chamada, na Escola 
Municipal Maria Pura Fraiz, localizado na Rua Pioneiro 
João Quani, nº706, Centro no Município de Nova Fátima, 
com a seguinte pauta: 1 – Informes; 2 - Lei 2324/2022; 3 - 
Outros assuntos.

Helena Aparecida Batista do Nascimento
Presidente da APP Núcleo Sindical de Cornélio Procópio

EDITAL 01/2022
CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL

A  C o m i s s ã o  d o s  E s t u d a n t e s  U n i v e r s i tá r i o s  d e 
Jacarezinho-PR, no uso de suas atribuições CONVOCA 
os estudantes universitários de Jacarezinho para a 
Assembleia Geral que será de forma hibrida, presencial e 
virtual, que irá acontecer no dia 26 de fevereiro de 2022, 
na Rua Cel. Batista, 335, Centro Jacarezinho-PR, com 
início às 13:30, em primeira convocação, ou na falta de 
quórum necessário às 14:00, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes para deliberarem 
sobre a seguinte pauta: 1. Informes; 2. Discussão e 
aprovação do Estatuto da Associação dos Estudantes 
Universitários de Jacarezinho; 3. Eleição da Diretoria 
Executiva da Associação dos Estudantes Universitários 
de Jacarezinho; 4. Eleição dos membros do Conselho 
Fiscal da Associação dos Estudantes Universitários 
de Jacarezinho; 5. Outros Assuntos. O link de acesso 
será disponibilizado 10 minutos antes da Assembleia. 
Jacarezinho, 21 de fevereiro de 2022.

Comissão dos Estudantes 
Universitários de Jacarezinho-PR


