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Começa negociação no Ensino Básico 

A Fepesp e os sindicatos realizaram a primeira rodada de negociação com o sindicato das escolas de  
educação básica (Sieeesp), no dia 14/02.
O alvo da  primeira  reunião  da  Campanha Salarial  2012 foram as  reivindicações  não econômicas. 
Algumas delas se referem a novos direitos que os sindicatos querem introduzir na Convenção Coletiva 
e outras são modificações de cláusulas preexistentes. 
No primeiro grupo estão, por exemplo, o combate ao assédio moral nas escolas, licença maternidade de 
seis meses e instituição de feriado escolar no dia 15 de outubro.
Entre as cláusulas preexistentes que os sindicatos querem mudar, estão a extensão da licença adotante  
ao  professor  do  sexo  masculino  e  abono de  falta  para  acompanhamento  de  idosos  ao  médico  ou  
hospitalização.

O representante patronal,  José Antonio Antiório,  também apresentou suas propostas:  flexibilizar as 
multas previstas na Convenção e criar regras para compensação de emendas de feriados.
Nas próximas rodadas de negociação, já  marcadas para o dia 28/02 e 08/03, a  discussão sobre as 
cláusulas sociais serão retomadas. 
As  cláusulas  econômicas,  como  reajuste  salarial,  participação  nos  lucros  e  pagamento  da  hora  
tecnológica, começarão a ser discutidas em 08/03.



Sindicatos apresentam pauta ao Sesi e Senai

Na  primeira  negociação  da  Campanha  Salarial,  em 14/02,  os  sindicatos  e  a  Fepesp  levaram aos  
representantes do Sesi/Senai as demandas dos professores e técnicos de ensino.
A reivindicação aprovada nas  assembleias  dos  sindicatos  é  construir  um pacote  de  benefícios  que 
garanta um aumento real, superando a inflação do período.
Os itens desse pacote podem ser: aumento na base salarial, reajuste dos vales refeição e alimentação,  
abono salarial, elevação do piso e hora tecnológica.
Entre os temas abordados na primeira reunião, estiveram as diferenças dos valores pagos na hora-aula 
entre o nível fundamental e o ensino médio.
Na negociação, representaram o Sesi/Senai, os departamentos Jurídico e de Recursos Humanos. Os 
sindicatos perceberam a ausência de representantes da Divisão de Educação e pediram a participação 
deles nas próximas reuniões.
Deve ser iniciada neste ano a discussão sobre assuntos como Jornada de trabalho e HTPC, Trabalho 
tecnológico e Sobrecarga de trabalho.
A próxima rodada da negociação está marcada para 28/02, à tarde.

Boletim do Professor                                                                                                                                         Edição 8



Arrumou outro emprego?

Para quem mudou de emprego e está lecionando em uma nova escola, o Sinpro Santos dá algumas dicas 
importantes sobre os direitos como professor. Fiquem atentos nas informações e exija o que pertence à  
vocês professores, ao iniciar uma nova etapa. 

Segue abaixo um guia de direitos

Contratação do professor

Contrato de experiência

Contrato por prazo determinado

Cuidado com contratações fraudulentas (“PJ”, terceirização)

Desconto de INSS para quem leciona em mais de uma escola

Diploma – qualidade exigida

Documentos exigidos para a contratação

Exame médico admissional 

Registro em carteira

Registro sob outra denominação

Salário inicial – isonomia

Mais informações acesse o Guia de Direitos no site da fepesp.org.br
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   Professor, não deixe de buscar sua Agenda 2012

A “Agenda do Professor  2012” foi  feita  especialmente para a  organização do 
professor.   Ela tem como tema as antigas civilizações das Américas e contém 
diversas informações e    fotos sobre estes importantes povos a cada mês.

A agenda também tem um espaço especifico para você colocar seus horários de 
aula, fazer seu planejamento salarial e anotações diversas. Além disso, uma seção 
com  importantes  orientações  sobre  os  direitos  e  as  relações  de  trabalho  dos 
professores.

Para os professores sindicalizados a agenda já está à disposição para ser 
retirada  aqui  no  sindicato.  –  Av.  Ana Costa,  145,  em Santos  -  Para  os 
demais  professores,  ao  se  sindicalizarem  receberão  também  este 

instrumento de organização feito especialmente para a categoria.  Então, não deixe de se sindicalizar.  A 
união é importante para manter a força do Sindicato. Vamos mudar juntos.

 SINDICALIZE-SE
 
A união  é  importante  para  manter  este  sindicato  forte.  E  assim, 
podemos continuar a lutar pelos direitos da categoria. Professor, não 
deixe de se sindicalizar. O SINPRO Santos  está aqui para  apoiá-los, 
Vamos mudar juntos!

DENÚNCIA

Professor, não deixe passar nenhuma irregularidade na instituição em 
que você ensina. Entre em contato com o SINPRO Santos e denuncie. 

  Telefone: 3234-1071

SINPRO Santos nas redes sociais
Para criar uma maior aproximação com você, professor, criamos uma 
página no Facebook e uma conta no Twitter. Estes novos meios serão 
mais uma ferramenta para deixá-los atualizados e manter contato com a 
categoria. Não deixe de acessar . Clique nos links abaixo

Facebook
Twitter 
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http://www.twitter.com/sinprosantos
http://www.facebook.com/pages/Sinpro-Santos/279347768786423
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