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REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA 
 

VALE-TRANSPORTE, NOVOS 
CAPÍTULOS... 

 
 

 
 A novela do vale-transporte, 
que se estende há anos, tem 
anunciado, pelo presidente da 
FAETEC, o seu fim. Na última 
reunião com o Sindicato, no dia 16 de 
fevereiro, o presidente Celso Pansera 
disse que está sendo negociado com a 
Seplag para que o benefício não seja 
concedido como auxílio-transporte, 
mas vale-transporte (leia-se Rio-
Card), formato defendido pelo 
Sindicato, já que beneficia aquele que 
realmente precisa. De acordo com a 
presidência, o vale-transporte será 
concedido para aqueles que ganham 
até três salários mínimos. Também 
está sendo negociado com a Seplag 

para que o benefício seja concedido 
sem o desconto de 6% do 
vencimento. O custo ficará em torno 
de R$ 100 mil por mês à FAETEC, o 
que é irrisório perto do orçamento 
total da Fundação. A promessa da 
liberação de nosso tão esperado vale-
transporte é para março ou abril deste 
ano. Será que agora vai?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E A NOVELA DOS CEDIDOS 
CONTINUA ... 

 
Após a vitória na conquista da Lei 
5766, de 29 de junho de 2010, que 
transfere para o quadro de pessoal da 
FAETEC os servidores da Secretaria 
de Estado de Educação – SEEDUC, 
com os seus respectivos cargos, que, 
em 31 de dezembro de 2002, se 
encontravam à disposição da 
Fundação, infelizmente a 
transferência definitiva ainda não 
ocorreu.  
Segundo a presidência da FAETEC, o 
processo dos cedidos saiu da 
Procuradoria Geral do Estado com 
uma modificação, a de que todos os 
servidores à disposição (abrangidos 
pela lei) possam fazer a opção pelo 

regime de trabalho de 40 horas. 
Sendo assim, o processo se encontra 
na Casa Civil e o próximo passo será 
retornar à Alerj para ser novamente 
votado. 
A expectativa criada em torno da 
efetivação da transferência dos 
cedidos para o quadro permanente da 
FAETEC ainda no ano passado está 
gerando frustração em virtude da 
lentidão e da falta de respeito com 
esses servidores. Não é possível que o 
cumprimento de uma lei aprovada em 
junho de 2010 demore tanto para ser 
efetivada. Lá se vão 8 meses ... 
Exigimos que a direção da FAETEC 
e o governo do Estado se empenhem 
em resolver de uma vez por todas 
essa antiga reivindicação da categoria 
e do SINDPEFAETEC. 

 
 

PLANO DE CARGOS E 
SALÁRIOS (PCS) 
 

A Comissão Interna da FAETEC 
responsável por revisar e elaborar 
uma proposta de alteração do nosso 

PCS está em ritmo final de 
trabalho. Em breve, a categoria 
poderá avaliar, em sua forma final, 
o bom trabalho que está sendo 
realizado. Tanto na audiência 
pública realizada na Comissão de 
Educação da Alerj em dezembro 

passado, quanto em reunião no dia 
16/2, o presidente da FAETEC, 
Celso Pansera, se comprometeu em 
encaminhar o mais rápido possível 
a proposta ao governo do Estado. 
Essa vai ser uma das principais 
bandeiras de luta do 

SINDPEFAETEC este ano, pois a 
alteração do PCS resultará num 
significativo ganho para a categoria 
e, conseqüentemente, para a 
FAETEC como um todo. 

 
ADICIONAL DE 
QUALIFICAÇÃO 

 
O título da matéria poderia ser: 
“Esqueceram da FAETEC”. 
Explicando: O decreto nº 42.720, de 
26 de novembro de 2010, que dispõe 
e regulamenta o Adicional de 
Qualificação, na realidade não fez 
referência à Lei 5.777, de 29 de junho 

de 2010, que estendeu este benefício 
para os servidores da FAETEC. Em 
outras palavras, O decreto faz 
referência a várias outras leis, que 
beneficiam outras categorias com o 
Adicional de Qualificação, mas 
“esqueceram” da FAETEC ! 
Questionamos o presidente Celso 
Pansera sobre esse “esquecimento” e 
ele disse que vai cobrar o decreto da 
Seplag. 
 
 
 

ADEQUAÇÃO DA 
CARGA HORÁRIA DOS 

INSTRUTORES 
 
A portaria nº 305, de 30 de março de 
2010, distribuiu em 28 horas/aula a 
carga horária semanal de trabalho 
para os instrutores. Porém, conforme 
negociado com a presidência da 
FAETEC em dezembro de 2009, 
haveria nova portaria adequando esta 

carga horária semanal para 24 
horas/aula, e que deveria ter sido 
baixada ainda em 2010, mas não 
aconteceu até agora.  
O presidente Celso Pansera afirmou à 
diretoria do SINDPEFAETEC, em 
reunião no dia 16 de fevereiro, que 
baixará nova portaria adequando a 
carga horária de 24 horas/aula para os 
instrutores assim que sair um decreto 
do governador para abertura de novos 
contratos, o que deve acontecer, 
segundo Pansera, no mês de março. 
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AINDA A REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA... 
 
DEA E ABONO FUNCIONAL DAS 
GREVES E DIFERENÇA DOS 
ATRASADOS DO PCS 
 
Na audiência pública realizada na 
Comissão de Educação da Alerj em 
dezembro passado, o presidente da 
FAETEC afirmou que até o último 
dia útil de 2010 seria paga uma 
DEA (Dívida de Exercícios 
Anteriores) relativa às greves de 
2003 e 2006. Contudo, isso não 
ocorreu.  

Questionamos o presidente na 
reunião no dia 16 de fevereiro e ele 
se comprometeu de verificar na 
Seplag (sempre a Seplag ...) o 
motivo do não pagamento. 
Solicitamos também que seja 
formalizado imediatamente o 
abono funcional para que os 
servidores não tenham problemas 
em relação a licenças-prêmio e 
aposentadorias. 
Quanto às diferenças dos atrasados 
do PCS (DEA paga em 2009), 

daqueles servidores que 
protocolaram processo de revisão 
de cálculo, fomos informados pelo 
diretor administrativo da 
FAETEC, Robson, que o processo 
se encontra na Diretoria Financeira 
para reconhecimento de dívida 
(correspondente a cerca de R$1,2 
milhão). Se você acha que houve 
erro no pagamento dos seus 
atrasados, abra um processo de 
revisão no protocolo da FAETEC. 

PROMESSA DE 
NOVAS 

ESCOLAS 
TÉCNICAS 

 
Em reunião com o 
Sindicato, o presidente 
da Faetec falou sobre a 
intenção da Secti em 
abrir novas Escolas 
Técnicas. Estariam 
previstas novas escolas 
em Imbariê, Austin, 
Nilópolis, Três Rios e 
Bacaxá. Seriam 
escolas com ensino 
regular e técnico 
concomitantes nos 
moldes de nossas 
ETEs. O Sindicato 
questiona essa política 
de CVT’s adotada pelo 
secretário Alexandre 
Cardoso e defende um 
ensino de qualidade 
que, acreditamos, 
passa pelo 
investimento em 
escolas técnicas 
regulares. O presidente 
sugeriu uma nova 
forma de acesso ao 
ensino 
médio...questões para 
discutir... 
 

 
 

 
 

CONTRATOS TEMPORÁRIOS E 
TERCEIRIZAÇÕES 

 
Embora o concurso público que  ora se encerra 
permita o ingresso de um bom contingente de 
novos servidores para o quadro permanente da 
FAETEC, o fato dele ter ocorrido 8 anos depois 
do último certame fez com que o número de 
docentes contratados temporariamente e de 
terceirizados tenha aumentado absurdamente.  
A FAETEC contava até dezembro de 2010 com 
aproximadamente 3700 docentes contratados em 
caráter temporário e 2900 trabalhadores da área 
de apoio terceirizados. Para efeito de 
comparação, o número de docentes efetivos é de 
2850 e de técnico-administrativos, 1366. Soma-
se a este contingente 765 servidores cedidos 
(concursados) e quase uma centena em cargos 
comissionados (apenas uma parte composta de 
servidores efetivos). No total, a FAETEC 
emprega 11651 trabalhadores, sendo 
aproximadamente 57 % não efetivos. 

DE OLHO NO CONCURSO 
PÚBLICO DA FAETEC 

Antiga demanda do SINDPEFAETEC, uma 
reivindicação que fazíamos, anos a fio, em 
todas e quaisquer oportunidades e espaços – 
boletins, jornais, audiências na Alerj, 
reuniões com a Presidência da FAETEC etc  
–, a realização do Concurso Público 
atualmente em andamento representa uma 
importante vitória do nosso sindicato. No 
entanto, alguns problemas não podem deixar 
de ser destacados. Por um lado, o número de 
vagas oferecidas, algo em tono de 1000 (mil), 
para os mais diferentes cargos, não 
representa satisfatoriamente as carências do 
quadro funcional da instituição. Por isso, 
estamos demandando também a convocação 
dos candidatos aprovados além do número de 
vagas estabelecidas pelo edital. Por outro 
lado, nos chegaram informações recorrentes 
de muitos candidatos, informações estas que 
causam bastante preocupação em relação à 
lisura do Concurso: na avaliação de títulos, 
muitos candidatos não tiveram suas 
experiências profissionais contabilizadas. O 
período para a obtenção de recurso? Apenas 
um dia, exatamente após a divulgação da 
relação dos nomes com a pontuação dos 
títulos! Assim não dá! Eis aí um problema 
grave que deve ser corrigido o quanto antes e 
que deve contar com a interferência da 
Presidência da FAETEC junto ao 
organizador do Concurso, o CEPERJ. 

Não concordamos com a política de pessoal 
baseada na contratação temporária para Ceteps e 
CVTs e na terceirização de pessoal de apoio, 
pois acreditamos que a eficiência e a qualidade 
de uma instituição educacional pública devem 
estar alicerçadas na valorização e no respeito 
aos seus trabalhadores e que o concurso público 
deve ser a única forma de ingresso no serviço 
público. 
Dessa forma, o SINDPEFAETEC acha 
fundamental e necessário que a FAETEC 
convoque mais aprovados do que o número de 
vagas previstas no edital do concurso, além de 
realizar novos certames nos próximos anos.
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BOAS VINDAS AOS 
CONCURSADOS 

 
Depois de oito anos sem concurso 
público, finalmente o resultado final 

do último certame foi divulgado no 
dia 23 de fevereiro. Segundo a 
DIVRH, os concursados serão 
convocados a partir do dia 21 de 
março, em chamadas de oitenta 
pessoas por dia, estendendo-se até o 

dia 14 de abril. Os concursados para a 
área administrativa serão chamados 
em maio, também segundo 
informações da DIVRH. É importante 
ressaltar que o Sindicato estará 
presente nesta convocação com escala 

para recepcionar os novos servidores. 
Bem vindos novos servidores da 
FAETEC!!  

 
 

O QUE VAI PELAS ESCOLAS  
 

 
 

A ESCOLA TÉCNICA 
ESTADUAL JUSCELINO 
KUBITSCHEK – UMA 

ESCOLA QUE NÃO PARA 
          
 Uma das características da 

ETE Juscelino Kubitschek são os vários projetos, 
envolvendo várias áreas do conhecimento. Os 
projetos funcionam durante todo o ano. 
 Existe uma equipe na escola que elabora, apóia e 
administra todos os projetos. Essa equipe é 
formada pelos professores Edson Soares 
(Coordenador), Glória Maria, Joffre Telles, Julião 
Augusto e Maria Abadia. 
 Explanaremos alguns desses projetos. 
 A “Copa Danilo Francis” e a “Copa JK” 
desenvolvem o conhecimento dos alunos a partir de 
questões respondidas imediatamente e outras onde 

os alunos têm um tempo para a pesquisa. As 
questões primam pela interdisciplinaridade e pela 
reflexão. As diferenças entre os dois projetos é que 
a “Copa JK” pode ser realizada virtualmente. A 
culminância da “Danilo Francis” é uma gincana 
com doação de alimentos, que vão para uma 
instituição de caridade. 
 A ETEJK oferece também projeto de promoção da 
cultura afro-brasileira, intitulado “África de Todos 
Nós”. Aqui ocorrem desfiles, exposições, murais, 
músicas, danças, etc. Há o projeto “Eu fiz e deu 
certo”, em que os docentes e a área pedagógica 
trocam experiências bem sucedidas. O projeto 
“Viva Melhor” trata da temática dos preconceitos, 
buylling, drogas, doenças, etc., buscando a 
conscientização da comunidade escolar de que a 
temperança promove felicidade. 
 Os alunos, orientados, promovem o projeto “Sarau 
Poético” e a “Revista JK”, uma revista eletrônica, 

tratando de temas como variedades, fotonovelas, 
curiosidades, dia-a-dia da escola. Tivemos também 
oficina e exposição de “Grafite e Hip Hop”, que 
também foi realizada no Centro de Exposição do 
BNDES. Durante todo o ano houve encontro com o 
cinema, no “Cine Clube” da escola, que contou 
com a colaboração de um ex-aluno, que hoje cursa 
cinema. 
 Para esse ano, além de todos os projetos citados, 
teremos o “Projeto de Xadrex”, que visa iniciar 
interessados nesse esporte. O “Sudoku”, uma 
espécie de quebra-cabeça numérico criado no Japão 
e utilizado em provas, pretende estimular e 
desenvolver o pensamento lógico. 
  Muitos outros projetos acontecem e vale conferir. 
 Enfim, percebemos o quanto a escola é 
movimentada a partir da iniciativa de seus 
professores, tornando viva e prazerosa a prática de 
ensinar. 

 
 

CAMPANHA RESGATANDO A MEMÓRIA... 
 

 
O Sindicato completa este ano 10 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. 

 
 

 
 
 
 
 

RODA DE FUNK NAS ESCOLAS 
 

O SINDPEFAETEC promoverá nos 
meses de março e abril, em algumas 
unidades, um evento cultural destinado 
aos nossos alunos, em parceria com a 
Associação dos Profissionais e Amigos 
do FUNK (APAFUNK), movimento 
social responsável pelo reconhecimento 
e legalização do Funk como arte e 
cultura no Rio de Janeiro.  

Faremos uma animada rodada de filme, debates e muita música, 
com alguns MC's que percorrem vários espaços da sociedade 
carioca, discutindo através de suas músicas temas como 
preconceito social, criminalização da pobreza, inclusão e 
ascensão social através da arte e da educação. Este mesmo 
evento já foi realizado no Colégio Pedro II (Unidade Humaitá 
II), sendo coordenado pelo MC Leonardo, presidente e 
fundador da APAFUNK, colunista da revista Caros Amigos e 
funkeiro que ficou famoso desde a popularização do ritmo no 
Rio de Janeiro na década de 1990, com músicas como o 'Rap do 
Centenário', e no Brasil inteiro, em 2007, como responsável 
pela trilha sonora do filme 'Tropa de Elite'.  
As primeiras rodas acontecerão no dia 22/03 na ETE Adolpho 
Bloch e no dia 13/04 na ETE Juscelino Kubitschek. Outras 
datas serão confirmadas e divulgadas oportunamente. 

Nota: 
 
A Comissão de Educação da ALERJ já determinou a 
data da primeira audiência pública de 2011 da 
FAETEC. Será dia 30 de Março às 10 h.  
Convocamos a participação de todos!  
Que venha 2011! 
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EM BUSCA DA REVISÃO DO ESTATUTO DA FAETEC 
 
Tendo e m vista adequar a FAETEC aos 
princípios democratizantes que se 
encontram no Plano Estadual de 
Educação, visando também introduzir 
mudanças normativas que permitam à 
FAETEC obter maior autonomia 
educacional e aperfeiçoar sua 
consistência técnico-administrativa e 
pedagógica, estamos solicitando, junto 
aos deputados estaduais Comte 
Bittencourt (PPS) e Marcelo Freixo 
(PSOL), a realização de uma audiência 
pública para tratar do Estatuto da 
FAETEC.  
            Consideramos de fundamental 
importância a revisão parcial do Estatuto, 
editado por Decreto do Governador (no. 
42327, de 03/03/2010), sobretudo no 
tocante ao modo de composição do corpo 
dirigente da instituição. Vale assinalar 
que, tal como estabelecido no Estatuto 
em vigor, este revela aberta contradição 
entre a preconizada autonomia 
administrativa e acadêmica da instituição, 
estabelecida no art. 3º, e a natureza 
altamente dependente das políticas 
ocasionais de governo, já que todos os 

membros do corpo dirigente da FAETEC 
(Presidência, Conselhos Superior e 
Consultivo) são de exclusiva nomeação 
do Governador. 
            Dessa forma, considerando o item 
8 (formação e valorização dos 
profissionais de educação) do Plano 
Estadual de Educação, que acentua o 
processo eleitoral como decisivo 
mecanismo de gestão escolar; 
considerando a necessidade de maior 
participação e envolvimento da 
comunidade escolar nos processos de 
decisão sobre os rumos a serem seguidos 
pelas instituições educacionais; levando 
também em conta a necessidade de a 
FAETEC alcançar maior autonomia 
administrativa e acadêmica – perseguindo 
políticas educacionais sólidas e estáveis e 
não meramente circunstanciais, de 
governo –, entendemos que, por um lado, 
faz-se necessário revisar o Estatuto de 
sorte a introduzir na instituição o 
mecanismo eleitoral para a ocupação do 
cargo de presidente; por outro, faz-se 
necessário revisar o Estatuto de maneira a 
conceder maior espaço aos servidores da 

FAETEC na composição dos Conselhos 
Superior e Consultivo. Observando o 
Estatuto, percebe-se que, de um total de 
20 integrantes de tais conselhos – que 
possuem o encargo de definir as 
diretrizes, as orientações e as políticas 
educacionais da instituição –, apenas dois 
assentos são assegurados aos servidores 
da FAETEC, demonstrando absoluto 
desprestígio do universo dos seus 
próprios servidores no delineamento das 
políticas pedagógicas. 

6º CONGRESSO 
DO 

SINDPEFAETEC  - 
CONVOCAÇÃO 
PRELIMINAR. 

 
Caros trabalhadores da Faetec, em 
especial os sindicalizados. Estamos 
convocando todos para o nosso 6º 
Congresso a ser realizado em outubro 
do corrente ano. O Congresso é o 
momento especial de traçarmos os 
rumos para o próximo triénio (2012-
2015) para o nosso sindicato, ou seja, 
para toda a nossa categoria. O que está 
em questão são os nosso interesses. 
Para tanto, o Sindicato está, desde já, 
se preparando para esse evento. Para 
que o mesmo se realize da melhor 
maneira possível. Todavia, o mais 
importante são as pessoas, é você. 
Esteja a par dos debates, venha às 
nossas assembléias, participe de 
assembléias locais, visite-nos. O que 
você acha que deve mudar? Ajude-nos 
nas nossas imperfeições. Esse 
congresso coincide com a aniversário 
de 10 anos do próprio Sindicato. 
Queremos uma passagem marcante. 
Contamos com você.                

            Sem desconsiderar que o Estatuto 
atualizou algumas finalidades da 
instituição, como a oferta da educação 
superior, e incorporou o princípio da 
articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão, medidas salutares e necessárias, 
entendemos, todavia, que, com o Decreto 
do Governador, se perdeu preciosa 
oportunidade de realização de um debate 
amplo sobre o Estatuto da FAETEC. Por 
outro lado, deixou-se de lado a 
possibilidade de adotar padrões de 
natureza democrática no ordenamento 
gerencial da instituição. 

 
 
 

CONVÊNIOS 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
 
  
                 
                                                                                                                                                 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGUROS DE AUTOMÓVEIS COM ATÉ 30% DE DESCONTOS 

Central de informações 
3713-2064, 3026-7069 e 7828-1841 id 12*41376

 

http://www.cacss.com.br/

http://www.corpseg.com.br

Veja outros convênios no nosso site: www.sindpefaetec.org.br 
 

http://www.cacss.com.br/
http://www.cce.puc-rio.br/
http://www.drogariasvivamais.com.br/
http://www.corpseg.com.br/
http://www.cacss.com.br/
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VISITA ÀS UNIDADES 
 
Neste ano de 2011, as reuniões da 
diretoria do SINDPEFAETEC, que 
anteriormente eram realizadas às 
quartas-feiras, passam a acontecer 
todas as segundas-feiras, a partir das 
10h. Todo mês essa reunião 

acontecerá em uma unidade diferente 
da rede FAETEC, para que possamos 
aumentar o contato de toda a diretoria 
com as bases nas unidades. A 
primeira reunião já ocorreu na ETE 
Henrique Lage no dia 21 de fevereiro. 

Vale ressaltar que neste dia, não 
houve aula no ensino fundamental do 
Henrique Lage por falta de luz devido 
a um curto circuito no transformador. 
O curioso é que o problema se deu na 
quarta-feira anterior, dia 16 de 

fevereiro, mas até aquele dia não tido 
sido solucionado (!) e todas as 
crianças da escola ficaram sem aulas 
nesse período. 
 

 

 
 

SINDPEFAETEC 
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA FAETEC 

CNPJ: 05483869/0001-58 
Rua Clarimundo de Melo nº 1018, sala 201 – Quintino – Rio de Janeiro – RJ 

Tel: 3273-7916                            www.sindpefaetec.org .br 
Diagramador: Rogerio Queiroz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Um grito pela Educação 
 

Foi um sucesso! O ato de lançamento dos 
dez princípios do Fórum Estadual em 
Defesa da Educação Pública - 
FEDEP/RJ, no dia 23 de fevereiro, na 
UERJ, contou com a presença de 
professores, estudantes universitários e 
secundaristas e integrantes de diversos 
movimentos. O SINDPEFAETEC esteve 
presente no ato. Na mesa, Roberto Leher 
(UFRJ) apresentou os dez princípios e 
Dermeval Saviani (Unicamp) analisou a 
proposta do Plano Nacional de Educação 
apresentado pelo governo. Uma das 
maiores reivindicações são os 10% do 
PIB para o setor. Houve ricas e diversas 
apresentações culturais de estudantes de 
scolas públicas. e 

 
O FEDEP é uma iniciativa que conta 
com a participação de mais de 30 
entidades (Faculdades de Educação, 
Sindicatos, Movimentos Sociais e 
Estudantis). O seu objetivo é lutar por 
uma educação pública, universal, laica, 
democrática e socialmente 
referenciada. O FEDEP considera que 
a ofensiva de grupos econômicos nas 
escolas públicas é parte de uma lógica 
gerencial que desqualifica 

profundamente os trabalhadores da 
educação e retira das crianças e jovens o 
direito a uma escola pública com padrão 
unitário de qualidade, livre de interesses 
particularistas. O FEDEP está 
convocando os setores democráticos da 
sociedade a se somar nessa luta pelo 
princípio da Educação de Qualidade 
como Direito de Todos e dever do 
Estado. 
 
Veja quais são os dez princípios do 
Fórum Estadual em Defesa da Escola 
Pública: 
 
1 - Defender a educação pública, gratuita, 
laica, democrática e de qualidade social, 

em todos os níveis, como um direito 
social universal e dever do Estado 
2 - Exigir do poder público a garantia de 
acesso e de permanência, assegurando 
efetiva assistência estudantil (moradia, 
transporte, meia entrada nos eventos 
culturais, bolsa de manutenção etc.) 
3 - Defender a organização de um efetivo 
Sistema Nacional de Educação que 
articule e garanta o cumprimento das 
responsabilidades educacionais dos 
diferentes entes federais 
4 - Defender a aplicação imediata de 
montante equivalente a, pelo menos, 10% 
do PIB na educação pública em todos os 
níveis e que as verbas públicas sejam 
destinadas somente para as escolas 
públicas 
5 - Combater todas as formas de 
mercantilização da educação e a 
introdução de critérios produtivistas no 
trabalho dos profissionais de educação e 
na avaliação das instituições e dos 
estudantes 
6 - Exigir controle social sobre a 
educação privada, como concessão do 
poder público. É função do Estado 
regulamentar e fiscalizar seu 
funcionamento, observando a garantia de 

carreira digna aos seus trabalhadores e a 
autonomia didático-científica diante de 
suas mantenedoras 
7 - Articular a luta em prol da qualidade 
da educação com a defesa da garantia 
pelo Estado das condições de trabalho 
dos profissionais da educação, incluindo 
a valorização salarial e a autonomia 
didático-científica 
8 - Exigir que a gestão democrática das 
instituições e sistemas educacionais seja 
realizada por meio de órgãos colegiados 
democráticos 
9 - Defender a formação inicial e 
continuada, pública e gratuita, presencial 
e de qualidade de todos os trabalhadores 
em educação, em todos os níveis e 
modalidades educacionais 
10 - Ampliar o debate com os 
movimentos sociais e populares e 
entidades acadêmicas com o objetivo de 
reconstruir o Fórum Nacional em Defesa 
da Escola Pública e fortalecer a luta pela 
elaboração coletiva e democrática do 
Plano Nacional de Educação: proposta da 
sociedade brasileira. 
 
Para mais informações, acesse 
www.fedep.org.br

 
 
 
 

Reunião de Diretoria 
na ETE-HL, Niterói 

Vista da ETE-HL 

http://www.fedep.org.br/

	 
	BOAS VINDAS AOS CONCURSADOS 
	     Um grito pela Educação 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


