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EDUCAÇÃO ESTADUAL FARÁ 
ASSEMBLEIA GERAL HÍBRIDA DIA 28/05

Animadores Culturais se mobilizam pelo pagamento 
de direitos e regulamentação da função

Os Animadores Culturais da rede estadual 
estão firmemente mobilizados em defesa da 
regulamentação da função, com o total apoio da 
direção do Sepe. Na última audiência do sindicato 
com a SEEDUC houve o compromisso de o 
governo analisar a criação de um instrumento 
legal que garanta a recomposição salarial de 
13,05% para os animadores. 

Já em reunião na Alerj, com a intermediação 
da Comissão de Educação, com a presença dos 
deputados Flávio Serafini (PSOL) e Waldeck Carneiro 

(PSB), o procurador da Alerj, o Sepe e a comissão da 
Animação definiram algumas ações, em conjunto com o 
Departamento Jurídico do sindicato, para a construção 
de um Projeto de Lei para a absorção dos animadores 
pela SEEDUC – este PL regulamentaria, de vez, a 
situação do segmento, acabando com esse verdadeiro 
drama na vida profissional desses servidores, que vem 
impedindo inclusive a aposentadoria.

A mobilização da Animação também possibilitou a 
realização de uma audiência pública na Alerj, em maio. 

REDE ESTADUAL RJ

O SEPE/RJ convoca os Profissionais da Educação 
da Rede Estadual RJ para Assembleia Geral, em 
formato híbrido, dia 28 de maio (sábado) às 14h, 
parte presencial no Club Municipal (Rua Haddock 
Lobo, 359 - Tijuca, próximo Metrô Afonso Pena) e 
parte online por Aplicativo Zoom (inscrições pelo site 
do SEPE). 

Na Assembleia, vamos seguir discutindo nossa 
campanha salarial e os diversos itens importantíssimos 
da nossa pauta que foram temas da última Audiência 
com a SEEDUC e para as quais novidades relevantes: 
1/3 de planejamento, Pauta Salarial, Planos de 
Carreira, Concursos Públicos, pagamento do Processo 
Nova Escola dos Aposentados, Migração para 30h, 
Funcionários Ex-FAEP, Animadores Culturais e 
violência e situação nas escolas pós-pandemia (leia 
na pag. 2 os detalhes da Audiência de 12/05/22 com 
o Secretário de Educação, Alexandre do Valle). 

É fundamental a presença de TOD@S na 
Assembleia! Temos que debater e tomar 
decisão sobre estudos apresentados pela 
SEEDUC sobre o 1/3 de planejamento, sobre 
o GT sobre os Planos de Carreira e sobre 
pauta dos Funcionários Ex-FAEP. É importante, 
também, que a categoria siga se mobilizando 
pelo reajuste salarial para cumprimento do Piso 
Salarial Nacional do Magistério. Mesmo com a 
recomposição salarial de 13,05%, em janeiro 
de 2022, o piso da categoria continua muito 
abaixo do Piso Nacional. Já os Funcionários 
Administrativos estão com piso salarial abaixo 
dos salários-mínimos regional e nacional, por 
isso a importância de lutarmos para que a 
referência deste segmento da categoria seja a lei 
do piso regional. A Assembleia será importante 
para avançar nestas lutas!

Em recentes vitórias, fruto da nossa luta 
e pressão, recebemos o pagamento de 
progressões de carreira, que estavam em 
atraso, em folha suplementar, em março. E, em 
maio, recebemos a atualização dos triênios, que 
estavam atrasados desde 2018, com pagamento 
parcial de retroativos, de janeiro a abril de 2022. 
Seguimos buscando pelos retroativos de todo o 
período de atraso dos triênios, assim como pelas 
correções sobre diversos erros ocorridos nos 
pagamentos.

E no dia 7 de junho haverá ATO das(os) 
Aposentadas(os), em frente ao Palácio 
Guanabara, horário a confirmar, para exigir que 
o Governo Cláudio Castro pague imediatamente 
o Processo Nova Escola, tudo o que nos deve, 
reajuste salarial e que faça concurso público 
(leia mais na pag. 4).

O Coletivo de Aposentados do SEPE RJ realizou 
plenária presencial (foto) com as lideranças no dia 
10 de maio, no auditório do Sindicato. A reunião foi o 
primeiro encontro presencial em dois anos de pandemia 
e foi proposta pela nova direção da Secretaria de 
Aposentados do Sindicato para debater estratégias de 
lutas, pautas e informações sobre o processo do Nova 
Escola dos Aposentados.

Na plenária foram apresentados informes sobre 
o andamento do Processo Nova Escola, que teve 
o pagamento suspenso por causa de recursos 
protelatórios do Governo do Estado. O Departamento 
Jurídico respondeu várias perguntas dos aposentados 
presentes sobre a atuação junto ao Judiciário para 
obrigar o Governo Estadual a pagar o que deve à 
categoria.

Na reunião, foi aprovada a realização do ato das 
Aposentadas e Aposentados dia 7 de junho, em frente 
ao Palácio Guanabara, para cobrar do Governo o 
pagamento do Nova Escola.

 A nova diretoria da Secretaria de Aposentados 
do SEPE reforçou a importância da intensificação 
da mobilização dos aposentados para pressionar o 
Governo a garantir nossas reivindicações, além do 
Nova Escola, como o Piso Nacional e concurso público 
– concurso é fundamental para alimentar o ciclo 
previdenciário, com a entrada de novos profissionais 
estatutários na rede.

Venha debater e decidir pautas muito 
importantes para a categoria 

Convocado ato no dia 07/06 no Palácio 
Guanabara para cobrar pagamento do Nova 
Escola, Piso Nacional e concurso público

Aposentados:

Funcionários Administrativos 
realizam Plenária Estadual no Sepe

O Coletivo dos Funcionários Administrativos 
realizou sua Plenária Estadual, dia 14/05, no 
auditório do SEPE (foto), com a presença de 
dezenas de pessoas. 

A Campanha salarial e a luta por dignidade 
e melhores condições de trabalho foram 
discutidas. 

Assine o abaixo-assinado Em Defesa do Sepe-RJ
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3) Reajuste Salarial e Pisos:
De acordo com a SEEDUC, o RRF é a principal 

barreira para a concessão de reajuste salarial, com 
o cumprimento do Piso Nacional do Magistério e 
o Salário-Mínimo Regional para os Funcionários 
Administrativos. O SEPE tem ação judicial em curso 
pelo cumprimento do Piso Nacional, já com decisão 
favorável aos educadores na primeira instância e 
que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) recorreu. 
O SEPE pleiteou que seja realizada Audiência 
com o Governador Cláudio Castro para que estas 
questões sejam discutidas. Alexandre Valle afirmou 
que o Governador tem compromisso em alcançar o 
pagamento do Piso Nacional e respondeu que levará 
ao Governo a demanda da audiência. Em paralelo, 
a SEEDUC realizará uma reunião de trabalho com 
o SEPE para rediscutir a conceituação da aplicação 
do Piso Nacional, índice de reajuste e questões 
correlatas, na tentativa de se chegar a um consenso.

4) Plano de Carreira:
O Secretário autorizou a criação de um Grupo de 

Trabalho (GT), com participação do SEPE/RJ, para 
debater propostas de atualização dos Planos de 
Carreira da categoria: dos professores (Lei 1.614, 
de 1990) e dos Funcionários (Lei 1.348, de 1988). 
Lembramos que os Planos de Carreira não são 
atualizados há 32 e 34 anos, respectivamente.

Vamos debater, na Assembleia, as linhas para 
estas discussões e lutas! Lembramos de demandas 
históricas nossas, como: a unificação das carreiras 
de Professores e Funcionários, a defesa das 
progressões por tempo de serviço, a valorização 
das progressões verticais (mudanças de classe), 
com a criação de classes que valorizem mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, valorização do adicional 
de qualificação etc.

5) Animadores culturais:
A SEEDUC se comprometeu a estudar com a 

Casa Civil a estruturação do instrumento legal para 
garantir a recomposição salarial de 13,05% para 
os Animadores Culturais, que ficaram de fora da 
recomposição salarial dos servidores em janeiro 
(leia mais na página 4).

6) Concursados 2013/2014 e novos concursos:
A SEEDUC informou que, mesmo com a gigantesca 

carência real de profissionais na Rede, a Casa Civil 
só autorizou a convocação de 600 concursados dos 

concursos de 2013 e 2014, todos Docentes I 16h. E 
esta convocação ainda tem que ser homologada pelo 
RRF. Ou seja, caso se confirmem, as convocações 
deverão ocorrer somente em junho. Além desta 
convocação, a SEEDUC informou que deverá 
criar GLP’s e contratar professores temporários. 
A Secretaria afirmou que há compromisso com a 
convocação de mais concursados e com a elaboração 
de um novo concurso público, porém há as restrições 
do RRF.

7) Migração de 30 horas:
A comissão que discute esta questão, da qual o 

SEPE faz parte, segue atuando e não concluiu seus 
trabalhos. Porém, a SEEDUC já está consolidando 
uma proposta própria. De acordo com a Secretaria, 
o órgão quer possibilitar a migração para 30 horas 
para toda a categoria, mas isto não pode ser feito 
tudo ao mesmo tempo, por causa do RRF. Por isso, 
está sendo modelada proposta de migração em 
duas fases: a primeira, sob o RRF, para parte da 
categoria, e, a segunda, após o RRF, para o restante 
da categoria.

8) Funcionários administrativos ex-FAEP:
O governo estadual, ALERJ, SEEDUC E SECTI 

estão finalizando a modelagem de um projeto de 
lei que visa, corrigindo um erro histórico: reabrir 
a possibilidade de “migração” de Funcionários 
Administrativos da ex-FAEP (concurso de 1993) para 
os quadros e Plano de Carreira da FAETEC, com 
aumento salarial e todas as vantagens contidas nele. 
São cerca de 4 mil funcionários ainda na ativa que 
poderão migrar.

9) Violência nas escolas, situação da Educação 
pós-pandemia e Projeto M.A.E.:

O SEPE solicitou urgência no debate e busca 
de soluções emergenciais e estruturais para o 
enfrentamento da grave situação social que têm vivido 
as comunidades escolares e a crescente violência, de 
diversos tipos, que grassa nas escolas. Além disso, 
pautamos os diversos problemas que identificamos 
em relação ao Projeto M. A. E. A SEEDUC fará uma 
audiência específica, com o SEPE, sobre estas 
demandas, dia 19 de maio, às 14h, na SEEDUC.

10) Educação Especial:
A SEEDUC marcou audiência específica com 

o SEPE, sobre a Educação Especial, no dia 19 de 
maio, às 10h.

AUDIÊNCIA COM A SEEDUC
SEPE TEVE AUDIÊNCIA COM 

O SECRETÁRIO ALEXANDRE DO VALLE

No dia 14 de maio, a direção do Sepe teve audiência 
na SEEDUC com o secretário Alexandre do Valle e 
sua assessoria. O relatório completo está em nosso 
site (www.seperj.org.br). A seguir, os principais 
temas discutidos:

1) Pagamento dos Processos Nova Escola:
O SEPE/RJ cobrou a imperiosa necessidade de o 

Governo encerrar seus recursos protelatórios e firmar 
acordo para liberar o pagamento dos processos 
Nova Escola. Lembramos que a situação até aqui 
é escandalosa e muito triste. Enquanto o Governo 
se mantém intransigente, bloqueando o pagamento 
de uma ação vencida pela categoria, transitada em 
julgado, e direito líquido e certo, os Aposentados 
sofrem MUITO com a falta de pagamento dos 
grupos. Embora o assunto esteja fora da área de 
competência da SEEDUC, o Secretário informou 
que se empenhará em mediar uma Audiência do 
SEPE com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), 
com objetivo de alcançar uma solução definitiva e 
urgente para o problema.

2) 1/3 de planejamento:
A Secretaria mostrou na reunião estudos em curso 

para a apresentação de uma proposta que cumpra o 
direito do 1/3 de planejamento extraclasse a partir da 
decisão judicial ganha pelo Sindicato. Este estudo 
será avaliado na nossa Assembleia.

De acordo com a Secretaria, o estudo para a 
eventual nova proposta apresentaria a vantagem 
do aumento de despesa ser menor que o contido 
na proposta antiga (redução de 12 para 10 tempos 

de trabalho em sala de aula dos Professores DOC 
I 16h), fato que aumenta as chances de aprovação 
pelo RRF (Regime de Recuperação Fiscal) e pelo 
Governo Estadual. A situação dos professores 
DOC II, de 22 horas, ainda ficou de ser detalhada 
posteriormente.

A seguir, veja os quadros com as propostas em 
estudo pela SEEDUC:

Coordenação Geral e Secretaria de Assuntos Jurídicos 
do Sepe-RJ estiveram presentes na audiência com a Seeduc

Saiba mais detalhes sobre os outros
pontos pautados pelo Sepe-RJ na audiência
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