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Neste reinício de aulas, o SINPRO SANTOS começa a entregar o Caderno de Convenção Coletiva
aos professores de educação básica.
A Convenção, assinada em junho com efeito retroativo a março, é válida até 28 de fevereiro de
2014.
O livreto traz a íntegra da Convenção Coletiva e possui um índice remissivo que facilita a
consulta das cláusulas por temas. Afinal, conhecer os direitos ainda é a melhor maneira de fazer
com que eles sejam respeitados!

Se você ainda não é filiado, esta é uma boa oportunidade para associar-se.
Se você já é sindicalizado, mas mudou de endereço ou de escola, atualize os seus dados para que
o sindicato possa encontrá-lo.
Ensino superior, Sesi e Senai
Os livretos da Convenção Coletiva do Ensino Superior e dos Acordos Coletivos do Sesi e do
Senai foram distribuídos no passado e são válidos até fevereiro de 2013. Se você leciona em um
desses segmentos e não recebeu o caderno, entre em contato com o Sinpro Santos.

Venha buscar a sua!
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Depois dos problemas envolvendo as provas de redação no Enem, o MEC alterou os critérios
de correção e agora acaba de divulgar um guia de orientação voltado a alunos e também aos
professores.
O material explica como as notas serão atribuídas, detalha o que se espera em cada uma das
cinco competências avaliadas, comenta o tema de 2011 e dá exemplos de redações elaboradas
por alunos que prestaram o Enem.
Pode não ter a sofisticação das orientações divulgadas anualmente pela comissão de
vestibular da Unicamp (veja exemplo), mas é uma iniciativa importante, que merece ser lida e
discutida em sala de aula.
O material está disponível na página do INEP. Leia aqui
Fonte: FEPESP

A Capes divulgou edital para Programa Leitorado. Com o objetivo de promover a língua
portuguesa, a cultura e estudos feitos no Brasil, o programa seleciona leitores para atuar em
universidades estrangeiras por dois anos, podendo ser renovado por mais dois anos. As
inscrições são on-line e vão até 20/09.
No edital, há vagas para 10 países: Alemanha, China, Estados Unidos, Haiti, Paraguai, Peru,
Polônia, República Tcheca, Rússia e Senegal.
Para poder participar é preciso seguir alguns requisitos como ter nacionalidade brasileira e ter
experiência em ensino de português como língua estrangeira, segunda língua ou como língua
de herança.
Para a seleção serão três fases: verificação da consistência documental; análise do mérito
científico da candidatura e seleção final por meio do envio dos currículos recomendados na
primeira e segunda fases à universidade estrangeira.
Para mais informações
cpro@capes.gov.br.

Fonte: FEPESP
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leitorados@itamaraty.gov.br
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Professor, não deixe de buscar sua Agenda 2012
A agenda 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.

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.
Facebook e Twitter
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