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PROPOSTA DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
Depois de dois anos sendo reformulado,
a nova proposta de Plano de Cargos e Salários
(PCS) dos servidores da FAETEC ficou
pronta. Com a conclusão dos trabalhos, a
proposta foi encaminhada para o jurídico da
FAETEC por onde passou sem restrições.
Nessa proposta buscamos corrigir equívocos
do PCS em vigor. Depois de quinze anos de
FAETEC, algumas alterações e atualizações
devem ser feitas:
- Nosso PCS atende prioritariamente o
segmento docente, não contemplando a
escolaridade ou titulação da grande maioria
dos servidores técnico-administrativos. Afinal,
o enquadramento por titulação só pode ser
feito a partir da pós graduação. Portanto, criouse a possibilidade de mobilidade no plano
também para os administrativos, incluindo-se
níveis de escolaridade como o ensino médio,
médio especializado, pós graduação e, em
alguns casos, mestrado.
- Mobilidade também para os docentes
que muitas vezes ficaram sem seus títulos
reconhecidos por já terem avançado pelos
níveis fixados para os mesmos. Exemplo disso
são os professores que concluíram mestrado já
tendo passado ou estando no nível oito.

- Outra questão que avaliamos bastante
injusta é a virada diferenciada de nível por
tempo de serviço a cada dois anos, onde os
docentes recebem 7% e os administrativos 5%.
Na proposta do PCS há a isonomia dos 7%
para todos os servidores FAETEC.
- A criação do cargo de professor do
ensino superior da FAETEC que, apesar de
concursado para o cargo em um certame com
exigências diferenciadas, não possui tabela
salarial própria ou sequer existe no plano de
carreira da FAETEC sendo, então, enquadrado
como professor I 40h.
- Uma tabela salarial com progressão
apenas horizontal, o que impede uma real
progressão, já que tempo de serviço e titulação
se superpõem ao longo da carreira. Tal fato foi
corrigido com a criação de uma tabela que
separa o tempo de serviço da linha de titulação,
com uma tabela horizontal e vertical.
- A criação do regime de dedicação
exclusiva na FAETEC para que o professor
40h possa se dedicar integralmente à sua
unidade com atividades ligadas à pesquisa e
extensão.
- Possibilidade de progressão real e
isonomia para o professor II da rede FAETEC
que possui titulação para enquadramento.

- Adequação dos cargos pedagógicos
no quadro do magistério e não mais como
técnico- pedagógico como vigora na FAETEC,
o que prejudica a aposentadoria especial desses
profissionais.
- Criação de alguns cargos essenciais
como bibliotecário e diretor adjunto.
- Possibilidade, para aqueles que assim
quiserem, de obterem a carga horária de 40h.
- Isonomia de enquadramento entre
ativos e inativos.
Esse é um resumo das principais
modificações do nosso PCS propostas pela
comissão. E como o novo plano de carreira é
uma proposta, precisamos do apoio da
categoria para que o plano transite e seja, de
fato, aprovado. Nosso plano será enviado a
SECT para a apreciação. Além disso, o
SINDPEFAETEC vem abrindo canais de
negociação via ALERJ através da Comissão de
Educação, gabinetes e audiências públicas
como a ocorrida no dia 22 de agosto.
Contamos com a mobilização da categoria para
que a nossa luta seja permanente e constante
até a conquista esperada!
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CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS JÁ!
No último dia 17 de agosto, 70 aprovados no
concurso público para o quadro permanente
realizado em 2010 foram convocados para assumir
suas vagas como servidores efetivos. Isso poderia
ser motivo de satisfação, mas infelizmente não é.
Por quê? O grande problema é que esse número é
insuficiente, pois a carência na rede Faetec é
imensa e, o pior, a chamada para contratação
temporária continua de vento em popa! Inclusive
concursados continuam sendo chamados para fazer
contrato temporário, ganhando muito menos que
um servidor efetivo e sem inclusão no Plano de
Carreira, ou seja, uma verdadeira e escancarada
exploração! Obviamente a maioria destes
concursados não aceita e está se organizando para

uma verdadeira avalanche de processos judiciais
contra a Faetec.
Isso porque a Faetec e o governo estadual se
recusam a realizar convocações que cubram a
carência real das unidades escolares. Nos Ceteps e
CVTs há uma verdadeira farra de contratos
temporários, muitos sem o menor critério
acadêmico e cheio de interferências políticas,
sobretudo no interior do Estado. E mesmo nas
escolas técnicas, há grande carência. Por exemplo,
na nova escola técnica inaugurada no início deste
ano em Bacaxá, somente 10% dos trabalhadores
são concursados! Um escândalo!
Assim como fez para a realização do concurso
público em 2010, o Sindpefaetec tem cobrado

insistentemente novas convocações pela Faetec. E
vamos continuar insistindo e fornecendo o apoio
necessário para que todos aqueles que batalharam e
foram aprovados no concurso público sejam
convocados e tomem posse como servidores da
Faetec.
Uma instituição educacional só se torna bem
reconhecida pela sociedade quando possui, entre
outras qualidades, um quadro permanente de
servidores qualificados, bem remunerados e com
boas condições de trabalho.
Por isso, exigimos da Faetec a IMEDIATA
CONVOCAÇÃO DE MAIS CONCURSADOS!

ESTE ANO TEM CONSULTA PARA DIRETORES DAS ESCOLAS TÉCNICAS
Estamos próximos do período de término do
mandato de dois anos dos atuais diretores das
escolas técnicas e a Faetec precisa lançar logo o
edital da próxima consulta.
Ressaltamos que o Sindpefaetec sempre foi
favorável às eleições diretas em todas as unidades
da rede Faetec e não somente nas escolas técnicas.
Queremos e estamos batalhando pela real
democratização da Faetec, com eleição direta para
todos os cargos, inclusive para a presidência da
rede.

Contudo, a prática da consulta à comunidade
escolar tem ocorrido regularmente nas escolas
técnicas e os mais votados tem sido nomeados,
configurando certo grau de representatividade e
legitimidade destes servidores, que devem
representar os interesses da comunidade escolar.
Portanto, a Faetec deve publicar logo o edital da
consulta e TODAS as escolas técnicas devem
participar, incluindo as novas unidades de Imbariê,
Volta Redonda e Bacaxá. Não há razão para que
fiquem de fora e continuem a ser administradas, no

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A atualização do
PCS dos servidores
da FAETEC, a
contratação de, pelo
menos,
mil
concursados e a
realização de novos
concursos.
Essas
foram as principais reivindicações apresentadas

pelo Sindicato em audiência pública da Comissão
de Educação da Assembleia Legislativa do Rio
(ALERJ), no dia 22 de agosto. Presidente do
colegiado, o deputado Comte Bittencourt
(PPS) considerou “justas” as queixas da categoria.
Em setembro, a Comissão de Educação da
ALERJ vai realizar uma audiência pública que
deverá contar com a presença do presidente da
Faetec.

caso das duas últimas, por pessoas que não
pertencem ao quadro permanente de servidores da
Faetec e sequer foram escolhidas pela comunidade
escolar.

COMO FILIAR –SE AO SINDICATO
1você deve prencher a ficha de filiação e
gerar a versão para impressão pelo nosso site:
www.sindpefaetec.org.br e encaminhar via fax
para o número (21) 3273-7916, ou pode pegar a
ficha com um dos membros da direção do
sindicato na sede Rio, à rua Clarimundo de
Melo,1018, sala 201, telefone: (21) 3273-7916 ou
na sede Campos, à rua Santa Efigênia,39,
telefone: (22) 2722-9222 ou ainda em nossas
nossas assembleias.
2O valor a ser pago na autorização é referente
a 0,5% (meio por cento) do salário base, ou seja,
não entra triênio e/ou outras gratificações.
Quando você se filia ao Sindpefaetec, você tem
acesso a convênios que proporcionam descontos
em bens e serviços, tem assistência jurídica e
administrativa, além de contribuir para o
fortalecimento da categoria, unindo os
profissionais de educação em torno de interesses
comuns.
Junte-se aos mais de 1500 SINDICALIZADOS
que já entenderam a importância de lutar por seus
direitos e por melhores condições de trabalho em
busca de uma educação pública gratuita, laica, de
qualidade, em prol da formação de uma sociedade
mais justa e igualitária.
VAMOS TORNAR O SINDPEFAETEC MAIS
FORTE! FILIE-SE!
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Plano de Cargos e Salários: as reuniões com
parlamentares na Alerj
grande expectativa dos servidores com a
aprovação do PCS atualizado, assim como
frisamos a enorme defasagem do Plano em
vigor. Salientamos que o Plano de Cargos e
Salários precisa ser renovado em virtude do
fato de que ele está juridicamente assentado
Este ano serão realizadas as eleições do
no Decreto-Lei 23.644-A de 23/10/1997.
SINDPEFAETEC. A assembleia do dia 5 de setembro
Desde esta data inúmeras mudanças
terá também caráter eleitoral, pois será eleita a Comissão
ocorreram na educação brasileira, de um
eleitoral organizará o pleito.
ponto de vista geral, assim como
A eleição propriamente dita se realizará nos dias
especificamente na FAETEC. A relevância
6, 7 e 8 de novembro com urnas que correrão as
dada à formação continuada dos
unidades.
profissionais de educação tem-se enraizado
Conforme determina o estatuto, estarão aptos a
na cultura educacional do país e do nosso
votarem e serem votados os filiados até 6 meses antes da
Estado. Por outro lado, a Faetec
eleição, ou seja, até o dia 5 de maio de 2012.
Os prazos e datas serão divulgados
crescentemente
tem
contado
com
posteriormente
depois da primeira reunião da Comissão
profissionais portadores de elevada
eleitoral
eleita.
titulação, bem como tem expandido as suas
Vale ressaltar que nessas eleições também
iniciativas para diferentes segmentos do
ocorrerá um plebiscito, aprovado pelo último Congresso
ensino, inclusive a educação superior. Desse
da categoria, para decidir se o Sindicato representa ou
modo, nada mais natural do que a
não servidores contratados.
atualização do PCS. Os deputados estaduais
com os quais travamos contato expressaram
* Até o fechamento desta edição, não obtivemos
adesão e simpatia à causa, apresentando um
informações da Faetec sobre o pagamento dos
compromisso em apoiar a aprovação de
atrasados da DEA e a publicação da portaria de carga
horária (24h) dos cargos da área pedagógica
projeto de lei que venha a contemplar o
(orientadores, supervisores e inspetores escolares).
novo PCS para os servidores da Faetec.
Vamos continuar cobrando.
Na segunda quinzena de agosto expandimos
os contatos na Alerj. Por intermédio da
iniciativa e do convite feito pelo deputado
Robson Leite (PT), o SINDPEFAETEC participou lideranças parlamentares do Governo e com o
da reunião da bancada do PT, que integra a base governador Sérgio Cabral Filho. Todavia, a
parlamentar do Governo Estadual. Mais uma vez, bancada afirmou que não será fácil a negociação,
entregamos cópias do projeto aprovado pela em face do que o governador alega como “redução
comissão revisora do PCS e argumentamos sobre a da arrecadação” e “necessidade de cortes”. Sem
necessidade de apoio dos surpresas, pois apenas traduz um posicionamento
parlamentares
para
a que peculiariza a orientação política conservadora
intermediação junto aos líderes do sr. Cabral Filho, afeito a isenções tributárias e a
do Governo e à Presidência da relações, no mínimo, controversas com setores do
Alerj. Como na semana grande empresariado. Por outro lado, a pedido
passada, solicitamos também nosso, o presidente da Comissão de Educação da
pressionar a Presidência da Alerj – deputado Comte Bittencourt – conversou
Faetec, em virtude de uma no plenário com o presidente da Alerj, deputado
considerável demora em fazer estadual Paulo Melo (PMDB), tendo em vista o
o cálculo orçamentário. A agendamento, o mais rápido possível, de uma
bancada petista comprometeu- reunião entre o SINDPEFAETEC, a Presidência da
se em conversar a respeito do Alerj e a Comissão de Educação.
nosso novo PCS com as

Notas

ELEIÇÕES DO SINDPEFAETEC

No momento em que redigimos esta matéria
(16/8), podemos afirmar que durante as duas
últimas semanas temos empreendido importantes
atividades na Alerj, para tratar do novo PCS.
Tendo o propósito de não ficar a reboque das
iniciativas ou da morosidade, da Presidência da
Faetec, o SINDPEFAETEC tem feito, junto ao
Legislativo Estadual, um trabalho de publicização
a respeito da importância da aprovação do novo
Plano.
Na primeira semana de agosto, protocolamos
pedidos de reuniões junto a alguns deputados –,
como também na Presidência da Alerj. Ademais,
reunimo-nos com os/as parlamentares Comte
Bittencourt (PPS), Janira Rocha (PSOL) dentre
outros, para solicitar apoio à tramitação do novo
PCV e debater a respeito da sua importância para
os servidores da Faetec. Passado o período de
recesso parlamentar do mês de julho, que
inviabilizou a tentativa de promoção destas
reuniões, o debate ocorrido na semana passada foi
muito frutífero. Em linhas gerais, abordamos a
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MANIFESTAÇÃO DOS ESTUDANTES
Os estudantes, mais uma vez, fizeram uma
manifestação reivindicando seus direitos. Vocês
estão de parabéns.
Os estudantes exigem apenas poder estudar com
dignidade. Para tanto, é preciso que seus uniformes
tenham preço acessível e sem cartel de
fornecimento dos mesmos, a alimentação seja
adequada e saborosa, a utilização do transporte
público por cartão venha a tempo e a hora, o
ensino tenha qualidade, expresso em laboratórios
equipados e funcionando, bem como com
profissionais satisfeitos e atendidos. Em resumo:
Escola
PÚBLICA,
GRATUITA
E
DE
QUALIDADE! Nós, profissionais de educação da

Faetec, representado pelo SINDPEFAETEC e
colegas que estiveram na manifestação da quartafeira, dia 7/8 (Dia do estudante), empenhamos
nosso apoio como forma de retribuição ao que os
estudantes tanto fazem por nós quando também
reivindicamos. É uma satisfação poder retribuir.
Contém sempre conosco.
Aos gestores, destacamos que não adianta
dedo em riste e expressão agressiva para com os
estudantes. Eles estão exigindo direitos, o que vem
de encontro ao fortalecimento das relações entre a
Instituição, a FAETEC, e seus principais
interessados, os DISCENTES. Reivindicar não é
crime.

MUSPE E OS ATAQUES DE CABRAL
O Governo do Estado do Rio de Janeiro
vem reiteradamente tentando avançar na retirada
de direitos conquistados com muita luta dos
servidores estaduais. A Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) Nº 4762, conhecida
como a ADI dos triênios, que solicita a não
obrigatoriedade do Governo em pagar gratificações
por tempo de serviço é um exemplo.
No final de maio começamos a resistir
contra esse ataque e a partir daí vários atos
unificados foram realizados como a Assembléia
unificada na UERJ, as passeatas no centro e no
Palácio Guanabara, onde foi protocolado um
pedido de audiência com o governador para que se
posicione oficialmente e receba as pautas de
negociações das categorias. O Governo provocado
pelas mobilizações unificadas gastou muito
dinheiro na mídia para tentar minimizar as
denúncias dos servidores, inclusive colocando uma
nota de esclarecimento no site da SEPLAG.
No dia 1º/8/2012 o MUSPE esteve na
ALERJ, recolhendo assinaturas e buscando apoio
dos deputados para que o governo esvazie a ADI
politicamente (já que ela não pode ser retirada do
STF), não trabalhando pelo pedido de urgência e
que fique indefinidamente para ser julgada.

Outro ataque absurdo é a insana tentativa
do Governo Estadual de demolir o Hospital Central
do IASERJ. O SINDPEFAETEC tem se
manifestado contrário à demolição e estamos
apoiando incondicionalmente esta luta, pois não se
pode construir um centro de pesquisa do INCA
destruindo um importantíssimo Hospital como o
IASERJ, ainda mais num contexto em que Rio de
Janeiro é a pior saúde pública entre as capitais
brasileiras, segundo o Ministério da Saúde.
Desejamos que se façam as duas coisas: a
construção do Centro de Pesquisa e a revitalização
do Hospital. Há muito terreno e prédios federais
abandonados para que se faça essa construção, os
500 milhões de reais que estão destinados só para a
demolição do Hospital Central tem que ser
empregados em sua revitalização.
Ressaltamos
que
várias
lideranças
combativas dos servidores estaduais resolveram de
acordo com seus partidos participarem do processo
eleitoral de seus municípios, no intuito de
denunciar os ataques do Governo Estadual em
relação aos servidores e a população em geral,
vinculando assim os aliados locais a essa política
de desmonte do serviço público.
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A preservação dos Institutos Superiores de Educação e das
vagas públicas no interior do Estado
Recentemente foi debatido na Alerj importante
tema relativo à educação superior da Faetec: o
destino dos Institutos Superiores de Educação
(ISEs) do interior, que oferecem o curso de
Pedagogia. O Plano Estadual de Educação
atualmente determina a transferência dos Institutos
Superiores de Educação do interior do Estado,
mantidos pela Faetec e excluído o de Campos dos
Goytacazes, para a Uerj e a Uenf. Todos os
interessados no assunto, sobretudo a comunidade
acadêmica do ISE Três Rios, apresentam o receio
de que a determinação legal venha a se converter,
na prática, em uma extinção do curso de Pedagogia
e, por conseguinte, em uma suspensão de vagas
públicas para o ensino superior. Uma eventual
ocorrência que, claramente, viria a trazer danos aos
cidadãos fluminenses. Desde o ano passado,
especialmente os alunos e os professores do ISE
Três Rios vinham se mobilizando. Em todas as
oportunidades, puderam contar com o apoio do
SINDPEFAETEC, seja na solicitação de
audiências públicas junto à Presidência da
Comissão de Educação da Alerj, seja na defesa do
pleito de manutenção das vagas públicas no
interior, em diferentes debates e fóruns
institucionais.
Nesse sentido, no dia 08/08, foi realizada valiosa
audiência pública promovida pela Comissão de
Educação da Alerj, sob a coordenação dos
deputados estaduais Comte Bittencourt e Paulo
Ramos (PDT). Levando em conta que o Plano
Estadual de Educação prescreve a transferência dos

Institutos para as universidades, os ISEs
encontravam-se na iminência de fechamento, em
função do não acolhimento da ideia pela Uerj e a
Uenf e da suspensão dos vestibulares pela Faetec.
Atendendo à demanda da comunidade acadêmica
dos Institutos fluminenses, em particular do ISE
Três Rios, a Comissão de Educação resolveu por
bem propor uma flexibilização do Plano Estadual
de Educação. Isso por meio de emenda parlamentar
a ser editada com a finalidade de manter o Instituto
entrerriense, e os da região Noroeste fluminense,
sob a gestão da própria Faetec. Diga-se de
passagem, uma longa e angustiante batalha, que
agora, ao que tudo indica, tende a apresentar um
final exitoso para os profissionais e a população
destas regiões.
O SINDPEFAETEC, mais uma vez, esteve
presente para manifestar o seu apoio à causa dos
Institutos, sem deixar de reverberar a necessidade
de resolução de graves e antigos problemas deste
segmento do ensino: a aprovação do novo PCS,
que também contempla os professores da educação
superior; e o investimento em bibliotecas e
laboratórios. Salientamos também a defasagem
salarial dos professores da educação superior da
Faetec em face dos vencimentos recebidos, sob a
mesma titulação e função, pelos professores da
Uerj e da Uenf – diga-se, também baixos e
incompatíveis com as responsabilidades do cargo e
os anos de formação e de experiência requeridos.
Ademais, frisamos a necessidade de um razoável
grau de autonomia dos Institutos em relação a

potenciais práticas clientelistas, por meio da
adoção do instrumento eleitoral para as direções,
assim como colocamos em destaque nossa crítica à
atual concepção educacional da Presidência da
Faetec. Esta prioriza os cursos de curta duração –
como se pode observar claramente no Orçamento
deste ano, em que são encontradas ao menos três
páginas consecutivas com verbas destinadas à
criação de novos e múltiplos CVTs –, em
detrimento de investimentos substantivos na
Escola Técnica integrada ao Ensino Médio e nos
Institutos Superiores de Educação e de Tecnologia.

Audiência pública na Escola do Legislativo da Alerj sobre os
Institutos Superiores de Educação (08/08/2012).
A partir da esquerda, o prof. Fernando Mota (Desup/Faetec),
o deputado estadual Comte Bittencourt –

presidente da Comissão de Educação, o deputado
estadual Paulo Ramos e o prof. Roberto Bitencourt
(SINDPEFAETEC).
Fonte: Alerj

CAMPANHA RESGATANDO A MEMÓRIA...
O Sindicato completa este ano 11 anos de luta e está em
busca do resgate do início da sua história. Lançamos,
então, a campanha “RESGATANDO A MEMÓRIA”
pedindo aqueles que tenham material em arquivo, fotos,
vídeos, reportagens, artigos escritos ou em qualquer
outro formato que entre em contato para que possa ceder
cópia ao Sindicato. Gostaríamos de resgatar,
principalmente, o período de 2001 a 2004. Contamos
com a colaboração daqueles que ajudaram a construir a
história do SINDPEFAETEC / APEFAETEC.
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BALANÇOS – 2010 E 2011.
Aqui estão demonstrados
os números do sindicato
no biênio 2011-2012.
Nos
próximos
dias
divulgaremos os dados do
1º semestre desse ano.
O
SINDPEFAETEC
cresceu bastante nesse

período. Acreditamos que tenhamos sido o órgão
da classe trabalhadora desse Estado que mais tenha
crescido. Saímos de aproximadamente 800 filiados
em inicio de 2010 para 1700 em julho/2012. Uma
demonstração de confiança e credibilidade que os
profissionais da Faetec têm empenhado em seu
órgão de representação. Podemos avançar ainda
mais.

BALANÇOS DO SINDPEFAETEC
(Expressos em Reais)

Problemas nas escolas da Faetec do interior
do Estado

DESPESAS
Alimentação + Ajuda de Custo
Alugueis (Rio e Campos)
Material de Limpeza/Compras/Conservação
Honorários (Advogado/Contador/Site)
Material de Escritório
Taxas e Serviços
6º Cong.Sindpefaetec, Cong.Conlutas e
Viagens
Gráficas e Fotocópias
(Congresso/Muspe/Greve)
Transportes
Conlutas e Outras Contribuições
Diversos
TOTAL DE DESPESAS:

12.231,38 11.991,45
3.281,33
5.195,85
1.083,77
4.756,92
88.531,51 149.798,62

RECEITAS
Contribuições Sindicais
Reembolsos e Diversos
TOTAL DE RECEITAS:

2010
2011
118.291,35 142.774,97
10.876,72
8.072,06
129.168,07 150.847,03

SALDO:

Diante do crescimento da sindicalização e a
necessidade de profissionalizar mais os nossos
serviços, resolvemos contratar uma empresa de
contabilidade a partir desse ano em curso. Nesse
sentido os demonstrativos têm amparo técnico e os
mesmos estão registrados na JUCERJA (Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro).

2010
4.225,69
13.642,84
3.176,74
21.434,12
1.109,07
15.443,24

2011
6.615,92
18.785,05
2.402,34
25.334,82
3.192,56
13.539,35

6.448,16

27.872,29

6.455,17

30.112,07

40.636,56

1.048,41

Informações mais detalhadas entre em contato com nossa sede.

As escolas de Campos oferecem diversos problemas por falta de investimento da
Faetec. O ISEPAM espera uma verba de mais de um milhão para reforma estrutural
que deveria sair este ano e até agora não se tem notícia. Desde que a Faetec assumiu
o Instituto Superior de Campos, até hoje, nenhuma obra de grande importância foi
feita nesta unidade. É nítida a falta de investimentos no ISEPAM! O Deputado
Comte Bitencourt visitou a unidade e verificou o tamanho da importância do
Instituto na cidade e a total falta de investimento da instituição.
A Escola Técnica Agrícola Antônio Sarlo passa por sérios problemas porque foi
completamente abandonada pela Faetec. Por diversas vezes os servidores desta
unidade solicitaram a presença do presidente da Faetec na Escola para discutir sobre
as dificuldades enfrentadas, porém, sem sucesso. Foi criada pela Presidência da
Faetec uma Comissão entre UENF e Faetec para elaborar um relatório sobre a
possibilidade de transferência da Escola para a UENF mas, até agora, nenhuma
informação foi passada aos servidores, que vivem sem esperança de melhorias na
unidade. Recentemente o telhado da escola onde funcionava o Ensino Fundamental
caiu e os alunos tiveram que ir para outro prédio, sem nenhuma estrutura de
funcionamento. Um verdadeiro caos! Não há nenhum investimento na Escola
Agrícola de Campos.
A Escola Técnica João Barcelos Martins vive a possibilidade de ter que ceder os
fundos da escola para instalação do dito "Pólo Avançado" da Faetec que trata de
assuntos burocráticos, mas sem muita utilidade, uma vez que, as escolas pretendem
resolver seus problemas diretamente na sede da Faetec em Quintino. Com esta
possibilidade, a Escola Técnica João Barcelos Martins, que já teve que ceder a
frente do terreno para construção dos CVTs, perde a possibilidade de ampliação tão
necessária para a comunidade de Campos, uma vez que diversos estudantes ficam
fora da escola técnica por falta de vagas. O quantitativo de vagas é infinitamente
menor que a demanda!
O CETEP Campos localizado no terceiro andar de uma escola da região também
apresenta problemas. A localização do CETEP é muito ruim, pois dificulta o acesso
das pessoas, além de não haver nenhuma publicidade nem mesmo na fachada da
escola. Os cursos oferecidos não têm divulgação, o sistema onde se realiza a
matrícula dos alunos é lento, tem prazos restritos e pouca flexibilidade para atender
a necessidade dos alunos e professores.
Pra terminar não podemos deixar de ressaltar o problema crônico da rede que é a
falta de profissionais. Faltam servidores de apoio: limpeza, administrativo, cozinha e
professores. Esta carência atrapalha o bom funcionamento das unidades de um
modo geral. A chamada de concursados e o concurso para áreas que não foram
contempladas no concurso de 2010 são urgentes!
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