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A nova carreira dos trabalhadores
do Centro Paula Souza
Saiba um pouco da história, veja o que mudou, os avanços conquistados com a
grande greve de 2014 e o que ainda temos pela frente

E

m 1º de julho de 2014, entrou
em vigor a nova carreira dos trabalhadores do Centro Paula Souza (Ceeteps). Nos
holerites de início de agosto, já aparecem
as primeiras mudanças: os docentes e os
servidores têm o enquadramento na referência, o que representa uma valorização
salarial imediata para a maioria, enquanto
os auxiliares de docentes têm o enquadramento na referência e no grau, o que traz
uma recuperação salarial importante.
A atual carreira é produto direto
de uma forte greve que tomou conta do
Ceeteps em fevereiro e março de 2014,
estendendo-se por 38 dias. Mas, até que
ela fosse aprovada na Assembleia Legisla-
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tiva, muita coisa aconteceu.
O objetivo desta cartilha é contar um pouquinho dessa história, para que os servidores,
professores e auxiliares docentes da instituição
tenham a certeza de que foram, são e sempre serão
protagonistas centrais em tudo o que acontece com
a categoria. A cartilha também explica em detalhes
a nova legislação vigente no Ceeteps e mostra como
ficaram os enquadramentos de cada segmento: este
inicial (julho/2014) e os próximos. Leia com atenção.
Trabalhador informado não se deixa enganar e sabe
defender seus direitos!

De onde vem a nova carreira:
Um pouquinho de história
O Centro Estadual
de Educação Tecnológica
Paula Souza, Ceeteps, tem
suas origens em 1969. Das
FATECs iniciais – São Paulo
e Sorocaba – o Centro passou por sucessivos processos de expansão nas décadas seguintes, culminando
com o quadro atual, de 216
escolas Técnicas (ETECs) e

63 faculdades de tecnologia (FATECs), dados de
agosto de 2014.
Em 1976, com a criação da Unesp, a partir
da junção dos diversos institutos isolados de ensino
superior existentes no estado, o então governador
Paulo Egydio defrontou-se com a dúvida: o que fazer
com o Ceeteps? A solução encontrada foi transformálo em autarquia de regime especial, vinculada à
Unesp, através da Lei 952. Surgia o famoso “vínculo”
entre Ceeteps e Unesp. Os trabalhadores do Ceeteps
sempre tiveram tratamento salarial isonômico ao da
Unesp e, em 1991, passaram a receber exatamente os
mesmos reajustes que eram concedidos aos servidores e docentes daquela Universidade. Naquele
ano, foi criado o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas
(Cruesp), que passou a negociar diretamente com os
sindicatos da Unesp, USP e
1994: Trabalhadores do
Ceeteps protestam por reajuste
salarial junto com o pessoal das
universidades. O índice concedido
pelo Cruesp vinha para todos:
Unesp, USP, Unicamp e Centro
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Unicamp, com a participação
do Sinteps. Os índices salariais concedidos às universidades eram automaticamente
aplicados no Ceeteps.
Com a chegada do
PSDB ao poder, em 1995, essa
história começou a mudar.
Além de intervir politicamente na direção do Centro,
o governador Mário Covas
deixou de respeitar a lei do
vínculo já no ano seguinte,
cessando o repasse dos reajustes do Cruesp. As carreiras do Centro – de docentes, servidores e auxiliares docentes -, que até então eram regidas pelas
Unesp, através das Resoluções Unesp 26/89 e 33/88,
tanto para os docentes quanto para os auxiliares de
docente e funcionários técnicos e administrativos,
foram descartadas.
Os estudos para a implantação de uma carreira específica para os trabalhadores do Ceeteps tiveram
início em 1998. O governo do PSDB pretendia retirar
formalmente todos os direitos até então conquistados
pela categoria em razão do vínculo com a Unesp,
inclusive a política salarial do Cruesp, também regida

1997: Revoltados com a intervenção no Centro, feita a mando
do recém-empossado governo
do PSDB, os trabalhadores das
ETECs e FATECs saíram às ruas
para pedir a volta da democracia
e a continuidade do pagamento
dos índices do Cruesp

por uma Resolução da
Unesp, a de nº 63/94.
A longa trajetória para
a implantação da carreira incluiu um plebiscito, em
novembro de 2002, convocado pela administração
do Centro, para que a categoria dissesse SIM ou
NÃO ao projeto de carreira proposto pelo governo.
O Sinteps fez uma ampla campanha pelo NÃO, com
reuniões e materiais explicativos, nos quais conclamava categoria a ir à luta pela defesa da proposta
construída nos congressos do Sindicato nos anos
anteriores, basicamente similar às carreiras existentes na Unesp. O projeto do Centro só foi conhecido
às vésperas do plebiscito, o que gerou falsas expectativas nos trabalhadores, levando à vitória do SIM.
Mesmo com a aprovação da categoria no
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plebiscito, o projeto não foi implantado e continuou tramitando nas
gavetas governamentais. Em 2008,
o governador José Serra, sem qualquer discussão com a comunidade
do Centro, encaminhou à Assembleia Legislativa (Alesp) o projeto
de lei complementar 10/2008.
O Sinteps chamou os trabalhadores à greve, que foi decretada
e iniciada, mas não passou de três
dias, abortada pelo governo com o
anúncio veiculado em todos os jornais do estado de
São Paulo, de que os trabalhadores teriam até 102%
de aumento salarial com a nova carreira. De fato,
alguns docentes de FATEC, que estavam com seus
enquadramentos completamente errados, realmente
tiveram 102%, o restante dos docentes teve algum
aumento salarial e todos os funcionários tiveram
praticamente zero!
Mesmo chamada a continuar na greve para
aprovar as emendas que o Sinteps fez ao projeto de
lei durante a sua tramitação na Assembleia Legislativa, a categoria não teve forças para manter a mobilização. Assim, o projeto foi aprovado, transformando-se na Lei Complementar (LC) 1.044/2008,

2002: O Centro
convoca um plebiscito
sobre sua proposta de
carreira. O Sinteps faz
campanha pelo NÃO,
defendendo outro
projeto, mas a o SIM
sai vencedor.
A carreira só seria
implantada em 2008

implantando a carreira.
Mesmo com a entrada em vigor de uma nova
carreira agora em julho de 2014, a LC 1.044/2008 vige
até hoje, mas com as alterações incluídas pelas Leis
1.240/14 e 1.252/14, respectivamente oriundas nos
projetos de lei 07/2014 e 17/2014. Mas isso vamos
ver em detalhes nas próximas páginas.

Em 2011, a greve que iniciou a
discussão da nova carreira

Não demorou muito para que os trabalhadores do Centro percebessem, na prática, que a carreira
implantada em 2008 quase nada trouxera de positivo,
ao contrário, aprofundou a crise de contratação de
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docentes, auxiliares docentes e funcionários
técnico-administrativos. Todas as unidades
tinham falta de pessoal e os salários, defasados, sem qualquer política de reajuste
salarial desde 1996, não atraiam a contratação de novos profissionais. Apenas três anos
após sua implantação, a carreira já não mais
atendia sequer ao Ceeteps, pois não previa
a expansão desenfreada de unidades e os
consequentes cargos de direção e confiança.
A história mostrou que o Sinteps
estava corretíssimo em propor a greve em
2008 contra a tal carreira.
Após seis anos sem
conseguir reagir
à altura frente aos
ataques do governo
(de 2004 a 2010) – não por
coincidência, os mesmos seis
anos em que ficamos sem reajuste – em 2011 os trabalhadores das ETECs e FATECs
protagonizaram em 30 dias
de uma forte greve.
A greve de 2011 trouxe, além
do realinhamento dos pisos

Maio de 2011: Manifestação no vão livre do MASP,
em SP. Desta greve, brotou a
promessa da nova carreira

salariais (com reposição
de 24% a 37%), o reajuste
salarial de 11% aos demais trabalhadores, além
de garantir correções nos
anos seguintes: 10% em
2012 e 8,01% em 2013,
que ajudaram a recuperar um pouco das perdas
históricas da categoria, causadas pela não
aplicação dos índices anuais do Cruesp desde 1996.
A greve de 2011 também deu início à discussão de
uma nova carreira para os trabalhadores do Centro.

A tramitação em 2012 e 2013

A promessa do novo plano de carreira para
os trabalhadores do Centro, feita pelo governo no
auge da greve de 2011, demorou para tomar corpo.
Para elaborar sua proposta, o Centro contratou um

Agosto de 2013: Protesto em
frente à Administração do Ceeteps, pela
implantação da nova carreira com as
reivindicações dos trabalhadores
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órgão externo – a Fundação Instituto de Administração (FIA). Em julho de 2012, após muita cobrança
por parte do Sinteps, o documento base elaborado
pela FIA foi divulgado à comunidade. A partir daí, o
Sindicato intensificou o debate com os trabalhadores,
apresentando-lhes a proposta de carreira do Ceeteps
(elaborada pela FIA) e a proposta de carreira da entidade (elaborada a partir de debates em congressos e
encontros da categoria).
No decorrer de 2013, o Sinteps propôs a greve em três oportunidades (que não vingaram), mas
acabaram se transformando em paralisações, atos
públicos (alguns muito expressivos) e manifestações
diversas. Esse quadro de mobilização pressionou o
Centro a abrir um canal de negociação com o Sindicato, dispondo-se a ouvir as críticas e sugestões à
proposta elaborada pela FIA. Várias reuniões entre as
partes foram realizadas, nas quais o Sinteps defendeu as reivindicações históricas da categoria: excluir
a meritocracia (avaliação de desempenho), valorizar
os trabalhadores por sua experiência profissional e
por sua capacitação profissional; recuperar a perda salarial imposta à categoria e incluir a definição
de uma política salarial para evitar futuras perdas;
estabelecimento de jornada para os docentes, entre
outros. Embora estes itens não tenham sido incluídos

na proposta do Centro, houve vários avanços em relação ao texto original da FIA e o projeto construído
a partir das reuniões entre as partes foi considerado
aceitável pela categoria.
Depois que o Centro enviou o projeto para
as secretarias de governo, o Sindicato passou a
cobrar insistentemente a aceleração do trâmite.

2014, a greve que
conquistou a nova carreira

No início de 2014, após muita enrolação por
parte do governo, tudo levava a crer que a nova carreira teria o mesmo destino da anterior, ou seja, anos
e anos nas gavetas tucanas. No congresso da categoria, realizado em outubro de 2013, o mote aprovado
tinha sido o de greve geral no ano seguinte. Assim,
em janeiro e início de fevereiro, o Sinteps conclamou
a categoria à greve, como forma de fazer o projeto
incluir as reivindicações que haviam ficado de fora
(fim da avaliação de desempenho, política salarial,
jornada para os docentes, entre outras) e ser aprovado na Assembleia Legislativa.
Em termos de adesão e repercussão, a greve
de 2014 foi a maior da história da categoria. Ela
começou, no dia 17 de fevereiro, com cerca de 80
ETECs e FATECs paralisadas, entre elas boa
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parte das maiores e mais
tradicionais. A estimativa
é que, naquele momento,
aproximadamente 40%
dos trabalhadores cruzaram os braços. Durante
a greve, que se estendeu
até o dia 28 de março, a
adesão sofreu variações,
chegando a 110 unidades
paradas. Durante cinco
semanas, os batalhadores
do Centro Paula Souza
saíram às ruas, foram às câmaras municipais, visitaram deputados, fizeram história.
A necessidade e o papel cumprido pela greve
são fatos incontestáveis. O novo plano de carreira
da categoria, prometido durante a greve de 2011,
estava engavetado nas secretarias de governo e nada
indicava que fosse chegar à Assembleia Legislativa. E
somente o início da greve foi capaz de fazer o projeto entrar na Alesp, no dia 28 de fevereiro, em plena
sexta-feira de Carnaval. Mas o texto – projeto de lei
complementar 7/2014 – chegou com vários cortes em
relação ao que havia sido negociado entre Sindicato e
Centro, como é o caso da retirada da Sexta Parte e da

17/2/2014: Ato de
lançamento da greve, em
frente à Secretaria da Gestão

licença maternidade de 180
dias para as celetistas.
Diante disso e já
no calor da greve, o Sinteps e o Comando Geral
de Greve redigiram 25
emendas, com o objetivo de
restituir ao plano o que havia sido cortado: reajustes
salariais pelo Cruesp (iguais aos pagos na Unesp),
licença-maternidade de 180 dias para as celetistas;
enquadramento por tempo de serviço para todos;
promoção pela titulação e sem avaliação de desempenho para todos; progressão por tempo de serviço
sem avaliação de desempenho; auxílios alimentação
e transporte; o retorno da Sexta Parte, entre outras.

O dia da votação

26 de março foi mais um dia de intensas e
emocionantes manifestações dos funcionários, professores e estudantes das ETECs e FATECs na Assembleia Legislativa. Casa cheia, pressão direta sobre os

Nova carreira no Centro - Pág. xx
11
deputados e avanços expressivos para a categoria: esta
foi a sequência de fatos que culminou com a votação
do PLC 07 e as emendas no plenário da Alesp.
A disposição do governo Alckmin, de nos
empurrar o PLC 7/2014 “pelado”, da forma que o
havia enviado à Alesp, foi rompida pela força de categoria. Terminada a votação, não alcançamos tudo o
que queríamos, mas tivemos conquistas importantes.
As emendas aprovadas em plenário foram:
1) Exclusão da limitação dos 20% para progressão
do pessoal administrativo. Ou seja, deixa de existir
o bloqueio determinado pelo PLC 07 e todos os que
estiverem em condições irão progredir, sem limite de
número de pessoas.
2) Exclusão da limitação dos 10%
do RJI (Regime de Jornada Integral)
para docentes das FATECs. Ou
seja, a limitação imposta no PLC 07,
de que apenas 10% dos docentes
poderiam entrar no regime de RJI,
deixa de existir.
3) Contagem do efetivo exercício
(tempo de serviço) para TODOS
os trabalhadores do Centro Paula
Souza, o que permitirá um ganho

salarial expressivo, na segunda etapa do plano,
que é o enquadramento de 2015. A inclusão dos
servidores administrativos nesta regra saiu, literalmente, “aos 45 minutos do segundo tempo” e é
uma grande conquista. Sem esta emenda, somente
os docentes e auxiliares de docentes teriam direito
ao segundo enquadramento.
Como conquistamos também a antecipação
do enquadramento para janeiro de 2015, o governador vetou esta parte e propôs um novo PLC
(17/2014), com o objetivo de devolver para julho
de 2014 o início dos enquadramentos. O texto deste
novo PLC acatou as emendas que retiraram a limitação do RJI para os docentes e a limitação dos 20%
para progressão dos administrativos. Além disso,
manteve nossa conquista de
incluir o pessoal administrativo nesta contagem de tempo
A greve de 2014 foi intensa
em seus quase 40 dias de duração,
com dezenas de manifestações
capital e no interior. Na foto, fala
Neusa Santana Alves, diretora do
Sindicato, em atividade
na Assembleia Legislativa
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para um novo enquadramento em 2015. No mesmo
projeto, também restituiu o terceiro enquadramento,
em julho de 2016, aquele prometido às vésperas da
votação do PLC 07 (que ficou conhecido como “Emenda A”), considerando as titulações dos atuais docentes
de ETECs e FATECs; ou seja, conquistamos a retirada
da meritocracia para a promoção.

Em resumo... a história de 2014 mostra que:
. Sem a greve, não haveria projeto de lei para alterar
nossa carreira;
. Sem a greve, não haveria vontade política de votar o
projeto de carreira;
. Sem a greve, não haveria
alterações na proposta do
governo, atendendo algumas das reivindicações da
categoria;
. Sem a greve, não faríamos tantos amigos como
fizemos nesta jornada.
Gente brilhante e destemida, que não se intimidou
diante de tantas ameaças,
pressões e opressões.

O trabalho dos grevistas – que se desdobraram em manifestações em todo o estado, conversaram com deputados, foram às câmaras de vereadores
– conseguiu algo inédito: efetivamente pressionar os
parlamentares estaduais, inclusive os da base governista. Tivemos, ainda, declarações públicas de apoio
de parlamentares de vários partidos.
Em cinco semanas, de 17 de fevereiro a 26 de
março, a categoria conquistou com a greve o que três
anos de discussão com o governo não foram capazes
de conseguir. Esta é a prova mais contundente de
que somente a luta traz conquistas.
Além das emendas, conquistamos:
• Permissão para contratação
de um plano de saúde institucional (o Centro tem autorização para implantá-lo, mas ele
está condicionado à existência
de recursos);
• Licença-prêmio em pecúnia
para os servidores autárquicos;
Março/2014: Um dos
atos durante a greve, no
centro de São Paulo
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• 30% de hora atividade para
os docentes de ETEC, em 2016;
• Promoção e progressão, ou
seja, carreira na vertical e na
horizontal para todos, escalonadas por nível de titulação;
• Progressão a cada 2 anos e
não 3 como anteriormente;
• Até 50% de elevação salarial
para o pessoal da área da
saúde;
• Até 21% para os auxiliares
de docentes;
• Até 28% para o pessoal
administrativo;
• Fim da contagem das licenças médicas para a
evolução funcional;
• Aumento de 6 para 12 faltas anuais para a evolução funcional;
• Fim da avaliação de desempenho para a promoção, que será feita por tempo, condicionada a 6 anos
na mesma referência.
A progressão por tempo de serviço em julho
de 2015 também representará, em especial para os
trabalhadores mais antigos do Ceeteps, um reposicionamento salarial muito significativo. A evolução

Dia da votação: Heriane do
Prado e Souza (ao centro), servidora
da ETEC Aristóteles Ferreira, é cumprimentada pela presidente do Sinteps,
Silvia Elena de Lima. Ao saber que
o governo não aceitaria a emenda
que estendia o enquadramento por
tempo de serviço aos servidores,
ela “enquadrou” o líder do governo,
deputado Barros Munhoz, e cobrou
dele a palavra empenhada junto aos
trabalhadores do Centro.
A pressão surtiu resultado
pelo reconhecimento das titulações em julho de
2016 (ou seja, o fim da meritocracia como critério
para a promoção) garantirá aos docentes (por enquanto, somente a eles, mas vamos lutar para que se
estenda aos funcionários e aos auxiliares docentes) a
recompensa salarial pelo seu esforço pessoal.
São conquistas que devem ser comemoradas
e respeitadas por todos. Depois de muitos anos, finalmente existe uma estrutura de carreira no Ceeteps.

E a luta vai continuar

Faltam ainda conquistas importantes, dentre
as quais destacamos o retorno da nossa política
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salarial do Cruesp (já temos várias conquistas judiciais
sobre este ponto); o enquadramento direto pelas titulações, sem aguardar o tempo da referência; a licença
maternidade de 180 dias para todas; o cumprimento
da legislação que garante a Sexta Parte (também já
temos várias conquistas judiciais neste item); a jornada
de trabalho para os docentes, entre outras.
O enquadramento especial aprovado para
julho de 2016 somente inclui os docentes, mas a
conquista do mesmo direito para os funcionários e

A histórica greve de 2014 fez a nova carreira ser
aprovada, com parte das nossas reivindicações.
A luta por novas conquistas vai prosseguir!

auxiliares docentes é ponto de honra para o Sindicato.
Tudo o que ainda falta conquistar é pauta das
próximas campanhas salariais, para as quais já conclamamos a categoria a participar ativamente, porque,
como aprendemos em 2014, sem luta não há conquista!
Conclamamos também os trabalhadores a
conhecer, a se filiarem e a fortalecerem seu Sindicato,
o Sinteps. JUNTOS, CONQUISTAMOS MAIS!
São Paulo, julho de 2014.
Diretoria Executiva do Sinteps
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Veja
como
vocêvocê
se enquadra
no novo plano
de carreira
Veja
como
se enquadra
no novo

plano de carreira

Esta seção pretende explicar passo a passo as etapas de enquadramento na nova carreira.
Assim, chamaremos de carreira anterior a que estava em vigor até 31 de junho de 2014 e nova carreira a que entro
em vigor em 1 Esta
de julho
de explica
2014, cujo
pagamento
seção
passo
a passo aconteceu
as etapas em
de agosto.
enquadramento na nova carreira.
Assim, chamaremos de carreira anterior a que estava em vigor até 31 de junho de 2014, e nova
carreira a que entrou em vigor em 1o de julho de 2014, cujo pagamento aconteceu em agosto.

a) Docentes
de FATEC
a partir
de julho
de 2014
Docentes
de FATEC
- A partir
de 1º de
de 1º
julho
de 2014
A 1ªdeetapa
de enquadramento
foi feita
na referência,
A 1ª etapa
enquadramento
foi feita na referência,
conforme
tabela abaixo: conforme tabela abaixo:
Situação na carreira anterior
DENOMINAÇÃO

Referência

PROFESSOR ASSISTENTE
PROFESSOR ASSOCIADO I
PROFESSOR ASSOCIADO II
PROFESSOR PLENO I
PROFESSOR PLENO II

PS-1
PS-2
PS-3
PS-4
PS-5

Situação na nova carreira
Variação
salarial
%

DENOMINAÇÃO
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR

PADRÃO

VALOR

I/A
II/A
II/C
III/A
III/C

29,00
34,50
37,32
41,06
44,41

Variação
salarial
%
8,78
15,54
11,20
9,23
6,09
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A 2ª etapa de enquadramento, em julho de 2015, foi feita no grau (letras), sendo um grau para
A 2ª etapa
julho de
2015, será
feitaabaixo,
no grau
(letras),
sendo
cada
2 anosde
deenquadramento,
efetivo exercício noem
Ceeteps,
seguindo
a tabela
a partir
da letra
A: um grau para cada 2
anos de efetivo exercício no Ceeteps, seguindo a tabela abaixo, a partir da letra A:
ESCALA SALARIAL - PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
REF.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

I

29,00

30,16

31,36

32,62

33,92

35,28

36,69

38,16

39,68

41,27

42,92

44,64

46,42

48,28

50,21

II

34,50

35,88

37,32

38,81

40,37

41,98.

43,66

45,41

47,22

49,11

51,08

53,12

55,24

57,45

59,75

III

41,06

42,70

44,41

46,19

48,03

49,96

51,95

54,03

56,19

58,44

60,78

63,21

65,74

68,37

71,10

Por
exemplo:
Professor
C (antigoProfessor
Professor Associado
II),II),
queque
em em
julho
de 2015
estejaesteja
com 10
anos
um dia
de efetivo
Por
exemplo:
Professor
II CII (antigo
Associado
julho
de 2015
com
10e anos
e um
dia deexercício
efetivo
no Ceeteps, neste mesmo mês irá para Professor de Ensino Superior II F.
exercício no Ceeteps, neste mesmo mês irá para Professor de Ensino Superior II F.

A 3ª etapa de enquadramento será em julho de 2016: Os docentes terão também um terceiro enquadramento em julho
A 3ª
etapa
de enquadramento
de 2016, para
acertar
a referência
de acordo com a titulação. será
Ou seja, se nos enquadramentos de 2014 e 2015 o docente não conseguiu chegar à referência
relativa
– especialização,
II mestrado,
III doutorado),
em
julhoà sua
detitulação
2016: (IOs
docentes terão
também
um ter- em 2016 será enquadrado na referência compatível com esta titulação.

ceiro enquadramento em julho de 2016, para acertar
a referência de acordo com a titulação. Ou seja, se
nos enquadramentos de 2014 e 2015 o docente não
conseguiu chegar à referência relativa à sua titulação
(I – especialização, II mestrado, III doutorado), em
2016 será enquadrado na referência compatível com
esta titulação.

Docente,
obtenha suas
titulações até junho
de 2016 e avance nas
referências!

b)

b)

Docentes de ETEC a partir de 1º de julho de 2014

Docentes de ETEC
a partir
deCentro
1º de- Pág.
julho
17
Nova
carreira no
xx de 2014

A 1ª etapa
enquadramento
feita
Docentes
dedeETEC
- A partirfoide
1ºna
dereferência,
julho deconforme
2014 tabela abaixo:

A 1ª etapa de enquadramento foi feita na referência, conforme tabela abaixo:

A 1ª etapa de
Situação na carreira anterior
Situação na nova carreira
enquadra-Situação na carreira
anterior
Situação na nova carreira
mento foi feita
Variação
naDENOMINAÇÃODENOMINAÇÃO
Referência VALOR
DENOMINAÇÃO
PADRÃO
Referência VALOR
DENOMINAÇÃO
PADRÃO VALOR
salarial
referência,
%
Professor
Ensino Médio
14,81
IA
Professor de
Ensino
Médio de
e Técnico
PROFESSOR
14,81P-1
I A e Técnico
17,15
15,80
conforme
tabela I PROFESSORP-1I
Professor
Ensino Médio
II
16,59
IC
Professor de
Ensino
Médio de
e Técnico
PROFESSOR II PROFESSORP-2
16,59P-2
I C e Técnico
18,55
11,81
ao PROFESSOR
lado:
Professor de
Ensino
Médio de
e Técnico
Professor
Ensino Médio
III PROFESSORP-3
18,51P-3
II A e Técnico
21,44
15,83
III
18,51
II A
Professor
20,88P-4
Professor
23,25P-5
Professor
26,07P-6

PROFESSOR IV PROFESSORP-4
IV
PROFESSOR V PROFESSORP-5
V
PROFESSOR VI PROFESSORP-6
VI

de
Ensino
Médio de
e Técnico
II C e Técnico
23,19
Professor
Ensino Médio
20,88
de
Ensino
Médio de
e Técnico
III A e Técnico
26,80
Professor
Ensino Médio
23,25
de
Ensino
Médio de
e Técnico
III C e Técnico
28,99
Professor
Ensino Médio
26,07

11,06
II C
15,27
III A
11,20
III C

VALOR
17,15
18,55
21,44
23,19
26,80
28,99

Variação
salarial
%
15,80
11,81
15,83
11,06
15,27
11,20

A 2ª etapa
de enquadramento,
em julho de
será
no grau
(letras),
sendo sendo
um grau
cada
2 anos
A 2ª etapa
de enquadramento,
em2015,
julho
de 2015,
no será
grau (letras),
um para
grau
para um
cada
2 anos
A 2ª etapa
de enquadramento,
em julho
de será
2015,
no
grau
(letras),
sendo
grau
para cada 2 a
de efetivo exercício no Ceeteps, seguindo a tabela abaixo, a partir da letra A:

de efetivo
exercício
no aCeeteps,
seguindo
de efetivo exercício
no Ceeteps,
seguindo
tabela abaixo,
a partir adatabela
letra A:abaixo, a partir da letra A:
ESCALA SALARIAL - PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
REF.

A

REF.

I

17,15

II

21,44

III

26,80

I
II

B

17,84

A

C
18,55

B

D
19,29

C

E

20,06

ESCALA
SALARIAL
- PROFESSOR
DE
ENSINO
MÉDIO
E TÉCNICO
F
G
H
I
J
L
M
N
O
D

20,87

E

21,70

17,15
17,84
23,19
24,11

18,55
25,08

19,29
26,08

20,06
27,13

27,87 21,44
28,99 22,29
30,15

23,19
31,35

24,11
32,61

25,08
33,91

22,29

26,80
exemplo: III
Professor
II C

27,87
(antigo

28,99 IV)
30,15
Professor
que

em31,35
julho

F

G

H

22,57

23,47

24,41

28,21

29,34

30,51

26,08
35,27

27,13
36,68

20,87

21,70

I

25,39

J

26,40

27,46

L

28,56

M

P
29,70

N

22,57 31,73
23,47 33,00
24,41 34,3225,3935,69 26,40
27,46
37,12
28,21 39,67
29,34 41,26
30,51 42,9131,7344,62 33,00
38,14
46,41 34,32

de 32,61
2015

33,91
36,68
39,67
41,26
Por
esteja
com 1035,27
anos e um
dia de38,14
efetivo exercício
no
Por exemplo: Professor II C (antigo Professor IV) que em julho de 2015 esteja com 10 anos e um dia de efetivo exercício no
Ceeteps,
no no
mesmo
mês
deEnsino
Ensino
Médio
e Técnico
Ceeteps,
mesmo
mêsirá
irápara
paraProfessor
Professor de
Médio
e Técnico
II F. II F.

42,91

Por exemplo: Professor II C (antigo Professor IV) que em julho de 2015 esteja com 10 anos e um dia de efetivo exercício no
Ceeteps, no mesmo mês irá para Professor de Ensino Médio e Técnico II F.

A 3ª etapa de enquadramento será em julho de 2016: Os docentes terão também um terceiro enquadramento em julho de 2016, para acertar a referência de acordo com a titulação. Ou seja, se nos enquadramentos de 2014 e 2015 o
docente não tiver chegado à referência relativa à sua titulação (I – graduação, II especialização, III mestrado), em 2016 será
enquadrado na referência compatível com esta titulação.
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de- Docente
a partir
julho
2014
Auxiliar c)
deAuxiliar
Docente
A partir de
1º dede
julho
dede2014

A 1ª de
etapa
de enquadramento
feita na
referência,
conforme tabela aba
A 1ª etapa
enquadramento
foi feita nafoi
referência,
conforme
tabela abaixo:
Simultaneamente, já foi realiSituação na carreira anterior
Situação na nova carreira
zada a contagem de tempo de
efetivo exercício no Ceeteps,
Jornada
Jornada Variação
para o enquadramento no
DENOMINAÇÃO DO
Completa
DENOMINAÇÃO DO
Completa salarial %
Referência
PADRÃO
EMPREGO PÚBLICO
EMPREGO PÚBLICO
de
de
grau, sendo um grau (letra)
Trabalho
Trabalho
para cada 2 anos de efetivo
E, simultaneamente,
já foi
realizada
a AD-1
contagem
de AUXILIAR
tempoDE
de
efetivo exercício
no
AUXILIAR
DE DOCENTE
I
1.963,98
DOCENTE
I/A
2.376,42
21,00
exercício no Ceeteps, a partir
Ceeteps, para o enquadramento
no
grau,
sendo
um
grau
(letra)
para
cada
2
anos
de
AUXILIAR DE DOCENTE II
AD-2
2.160,38 AUXILIAR DE DOCENTE
I/C
2.570,33
18,98
da letra A ou C.

efetivo exercício no
Ceeteps, a partir da
letra2.376,42
A ou C.AUXILIAR DE DOCENTE
AUXILIAR DE DOCENTE III
AD-3

II/A

2.827,94

19,00

Por
o AD
1 passa
contaseus
seus
anos
de efetivo
exercício
no Ceeteps
como
deeleDocente.
Se jáele
Porexemplo:
exemplo:
o AD
1 passaaaIA
IA eeconta
anos
de efetivo
exercício
no Ceeteps
como Auxiliar
deAuxiliar
Docente. Se
tiver 4 anos,
emtiver
julho4
anos,cada
já em
julho de 2014 irá para a letra B (2 anos para cada grau).
de 2014 irá para a letra B (2 anos para
grau).
O
de Docente
II vai para
a referência
I, letra C, mas
contaC,
o tempo
de efetivo
exercício
Auxiliar
de Docente
Ceeteps ade
partir
da letra
OAuxiliar
Auxiliar
de Docente
II vai
para a referência
I, letra
mas conta
o tempo
de como
efetivo
exercício
comonoAuxiliar
Docente
C.no
Então,
se ele ativer
10 anos
e umC.
diaEntão,
de efetivo
irá para exercício
a letra H dano
referência
I jápor
em julho
de 2014.
Ceeteps
partir
da letra
se exercício
ele tiverno
10Ceeteps,
anos e por
umexemplo,
dia de efetivo
Ceeteps,
exemplo,
irá para a
letra H da referência I já em julho de 2014.
JORNADA - 40 HORAS SEMANAIS
GRAUS
REF.

A

B

C

D

I

2.376,42

2.471,47 2.570,33

2.673,14

II

2.827,94

2.941,06 3.058,70

3.181,05

III

3.365,24

3.499,85 3.639,84

3.785,44

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

2.780,07 2.891,27

3.006,92

3.127,20

3.252,29

3.382,38

3.517,68

3.658,38

3.804,72 3.956,91

4.115,18

3.308,29

3.440,62

3.578,25

3.721,38

3.870,23

4.025,04

4.186,04

4.353,48

4.527,62 4.708,73

4.897,08

3.936,85

4.094,33

4.258,10

4.428,43

4.605,56

4.789,79

4.981,38

5.180,63

5.387,86 5.603,37

5.827,51
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Pessoal
Administrativo - A partir de 1º de julho de 2014
d) Pessoal
Administrativo
ESCALA DE SALÁRIOS - EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE
ESCALA DE SALÁRIOS - EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE
• Especialista em Planejamento Educacional, referência 7

Especialista em Planejamento Educacional, referência 7
• Especialista
em Planejamento em Obras, referência 9
Especialista em Planejamento em Obras, referência 9
• Especialista
emem
Planejamento
emGestão,
Gestão,
referência
Especialista
Planejamento em
referência
7e 7 e
•Analista
de Suporte
referência
Analista
de SuporteeeSistema,
Sistema, referência
8 8

A 1ª etapa
de enquadramento foifoi
feita
grau
(letra)
emem
que
o servidor
estava
nana
carreira
anterior.
A 1ª etapa
de enquadramento
feitananareferência
referênciaI, no
I, no
grau
(letra)
que
o servidor
estava
carreira
anterior.
Todas estas funções foram enquadradas como “Especialista em Planejamento Educacional, Obras e Gestão”
Todas estas funções foram enquadradas como Especialista em Planejamento Educacional, Obras e Gestão.
SUBANEXO 2 – Especialista em Planejamento Educacional, Obras e Gestão (SITUAÇÃO na nova carreira)
GRAUS

REF.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

I

3.889,00 4.083,45 4.287,62 4.502,00 4.727,10 4.963,46 5.211,63 5.472,21 5.745,82 6.033,12 6.334,77 6.651,51 6.984,09 7.333,29 7.699,95

7

3.217,00 3.377,85 3.546,75 3.724,08 3.910,29 4.105,80 4.311,09 4.526,65 4.752,98 4.990,63 5.240,16

SITUAÇÃO na carreira anterior

%
8

20,89
3.306,36 3.471,68 3.645,27 3.827,53 4.018,91 4.219,85 4.430,84 4.652,39 4.885,00 5.129,26 5.385,72

%
9

17,62
3.438,62 3.610,55 3.791,08 3.980,63 4.179,66 4.388,65 4.608,08 4.838,48 5.080,41 5.334,43 5.601,15

%

13,10

Assim, por exemplo, um Analista de Suporte e Sistema letra H passou em julho de 2014 a ser Especialista em Planejamento
Educacional, Obras e Gestão, Ref. I, letra H.
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Assim, por exemplo, um Analista de Suporte e Sistema letra H passou em julho de 2014 a ser Especialista em Planejamento Educacional,
Obras e Gestão, Ref. I, letra H.

A 2ª
2ª etapa
etapadedeenquadramento,
enquadramento,
julho
2015,será
seráfeita
feita no
no grau
sendo
um um
graugrau
para cada
A
em em
julho
dede
2015,
grau(letras),
(letras),
sendo
para 2cada 2
anos
de
efetivo
exercício
no
Ceeteps,
seguindo
a
tabela
abaixo,
a
partir
da
letra
A:
anos de efetivo exercício no Ceeteps, seguindo a tabela abaixo, a partir da letra A:
SUBANEXO 2 – Especialista em Planejamento Educacional, Obras e Gestão

GRAUS
REF.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

I

3.889,00 4.083,45 4.287,62 4.502,00 4.727,10 4.963,46 5.211,63 5.472,21 5.745,82 6.033,12 6.334,77 6.651,51 6.984,09 7.333,29 7.699,95

II

4.355,68 4.573,46 4.802,14 5.042,24 5.294,36 5.559,07 5.837,03 6.128,88 6.435,32 6.757,09 7.094,94 7.449,69 7.822,18 8.213,28 8.623,95

III

4.878,36 5.122,28 5.378,39 5.647,31 5.929,68 6.226,16 6.537,47 6.864,34 7.207,56 7.567,94 7.946,34 8.343,65 8.760,84 9.198,88 9.658,82

Por Exemplo: O Especialista
em Planejamento
Educacional,
Obras e Gestão
Ref. I, letraObras
H, que eem
julho deRef.
2015I, tiver,
exemplo,
Por Exemplo:
O Especialista
em Planejamento
Educacional,
Gestão
letra por
H, que
em 24
anos e um dia de efetivo exercício no Ceeteps, vai para a Referência I, letra N.

julho de 2015 tiver, por exemplo, 24 anos e um dia de efetivo exercício no Ceeteps, vai para
a Referência I, letra N.

Os servidores técnicos e
administrativos têm as suas
atribuições definidas pela
Deliberação Ceeteps 008/14,
publicada recentemente.
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ESCALA DE SALÁRIOS - EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE
ESCALA DE SALÁRIOS - EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE
• Analista
Técnico
referência

AnalistaAdministrativo,
Técnico Administrativo,
referência66ee

Analista
Técnico
Educacional,
referência
• Analista Técnico Educacional, referência 6 6
A etapa
1ª etapade
deenquadramento
enquadramento foifoifeita
nograu
grau(letra)
(letra)
que
o servidor
estava
na
A 1ª
feitana
nareferência
referência I,I, no
emem
que
o servidor
estava
na carreira
carreira anterior. Todas estas funções foram enquadradas como Analista de Suporte e Gestão
anterior. Todas estas funções foram enquadradas como Analista de Suporte e Gestão.
SUBANEXO 3 - Analista de Suporte e Gestão (SITUAÇÃO na nova carreira)
GRAUS

REF.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

I

2.519,00 2.644,95 2.777,20 2.916,06 3.061,86 3.214,95 3.375,70 3.544,49 3.721,71 3.907,80 4.103,19 4.308,34 4.523,76 4.749,95 4.987,45

6

2.025,52 2.126,80 2.233,14 2.344,79 2.462,03 2.585,13 2.714,39 2.850,11 2.992,62 3.142,25 3.299,36

SITUAÇÃO na carreira anterior

%

24,36

Por exemplo,
um Analista Técnico Educacional letra H passou, em julho de 2014, a ser Analista de Suporte e Gestão, Ref. I, letra H.
Assim, por exemplo, um Analista Técnico Educacional letra H passou, em julho de 2014, a ser Analista de Suporte e Gestão, Ref. I, letra
H.

A 2ª
de enquadramento,
em julhoem
dejulho
2015,
grau
sendo
um um
grau
para
cada
A etapa
2ª etapa
de enquadramento,
deserá
2015,feita
seráno
feita
no (letras),
grau (letras),
sendo
grau
para
cada2 2
anos de efetivo exercício no Ceeteps, seguindo a tabela abaixo, a partir da letra A.

anos de efetivo exercício no Ceeteps, seguindo a tabela abaixo, a partir da letra A.

SUBANEXO 3 - Analista de Suporte e Gestão

GRAUS
REF.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

I

2.519,00 2.644,95 2.777,20 2.916,06 3.061,86 3.214,95 3.375,70 3.544,49 3.721,71 3.907,80 4.103,19 4.308,34 4.523,76 4.749,95

4.987,45

II

2.821,28 2.962,34 3.110,46 3.265,98 3.429,28 3.600,75 3.780,79 3.969,82 4.168,32 4.376,73 4.595,57 4.825,35 5.066,61 5.319,94

5.585,94

III

3.159,83 3.317,83 3.483,72 3.657,90 3.840,80 4.032,84 4.234,48 4.446,20 4.668,51 4.901,94 5.147,04 5.404,39 5.674,61 5.958,34

6.256,25

Por exemplo: Analista de Suporte e Gestão referência I, letra H, que tenha, por exemplo, 24 anos e um dia de efetivo exercício no
Ceeteps
julho de
2015,de
iráSuporte
vai para
a Referência
I, letra
Porem
Exemplo:
Analista
e Gestão
referência
I, letraN.H, que tenha, por exemplo, 24 anos e um dia de efetivo exercício no Ceeteps
em julho de 2015, irá vai para a Referência I, letra N.
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ESCALA DE SALÁRIOS - EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE
• Auxiliar
Administrativo,
referência PÚBLICO
4
ESCALA DE
SALÁRIOS - EMPREGO
PERMANENTE
• Técnico Administrativo, referência 5 e

Auxiliar
Administrativo,
referência 45
• Técnico
Especializado,
referência



Técnico Administrativo, referência 5 e
Técnico Especializado, referência 5

A 1ª etapa de enquadramento foi feita na referência I, no grau (letra) em que o servidor estava na carreiA 1ªTodas
etapaestas
de enquadramento
foi feita nacomo
referência
no graue (letra)
em que o servidor estava na
ra anterior.
funções foram enquadradas
AgenteI,Técnico
Administrativo
carreira anterior. Todas estas funções foram enquadradas como Agente Técnico e Administrativo
SUBANEXO 4 – Agente Técnico e Administrativo (SITUAÇÃO nova carreira)
GRAUS

REF.
I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

1.142,00 1.199,10 1.259,06 1.322,01 1.388,11 1.457,51 1.530,39 1.606,91 1.687,25 1.771,62 1.860,20 1.953,21 2.050,87 2.153,41 2.261,08
SITUAÇÃO na carreira anterior

4
%
5
%

997,20

1.047,06 1.099,41 1.154,38 1.212,10 1.272,71 1.336,34 1.403,16 1.473,32 1.546,98 1.624,33

14,52
1.079,20 1.133,16 1.189,81 1.249,31 1.311,77 1.377,36 1.446,23 1.518,54 1.594,47 1.674,19 1.757,90
5,82

Auxiliar Administrativo
letra H passou, em letra
julho de
2014, a Agente
Técnico
e Administrativo
referência eI, letra H
Assim, porAssim,
exemplo,
um
por
exemplo,
um Auxiliar Administrativo
H passou,
em julho
de 2014,
a Agente Técnico

Administrativo referência I, letra H
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A 2ª etapa
enquadramento
em julho
2015,
será
feita
grau(letras),
(letras),
sendo
um
grau
A 2ªde
etapa
de enquadramento
emde
julho
de 2015,
será
feitano
no grau
sendo
um grau
para
cada 2
para
cada
2
anos
de
efetivo
exercício
no
Ceeteps,
seguindo
a
tabela
abaixo,
a
partir
da
letra
anos de efetivo exercício no Ceeteps, seguindo a tabela abaixo, a partir da letra A.
A.
SUBANEXO 4 – Agente Técnico e Administrativo

GRAUS
REF.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

I

1.142,00 1.199,10 1.259,06 1.322,01 1.388,11 1.457,51 1.530,39 1.606,91 1.687,25 1.771,62 1.860,20 1.953,21 2.050,87 2.153,41 2.261,08

II

1.279,04 1.342,99 1.410,14 1.480,65 1.554,68 1.632,42 1.714,04 1.799,74 1.889,72 1.984,21 2.083,42 2.187,59 2.296,97 2.411,82 2.532,41

III

1.432,52 1.504,15 1.579,36 1.658,33 1.741,24 1.828,30 1.919,72 2.015,71 2.116,49 2.222,32 2.333,43 2.450,10 2.572,61 2.701,24 2.836,30

Por exemplo, o Por
Agente
TécnicooeAgente
Administrativo
I, letra H, que
em julho de
2015 H,
tiver,
porem
exemplo,
24 2015
anos etiver,
um dia
de efetivo
exemplo,
Técnicoreferência
e Administrativo
referência
I, letra
que
julho de
por
exercício no Ceeteps, passará para a referência I, letra N.

exemplo, 24 anos e um dia de efetivo exercício no Ceeteps, passará para a referência I, letra N.

Servidor estatutário com mais
de 20 anos de serviço público que
esteja perto de se aposentar:
Aguarde o enquadramento de
julho de 2015, pois o salário
aumenta bastante e sua
aposentadoria será integral
neste valor!!!
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ESCALA DE SALÁRIOS - EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE
ESCALA DE SALÁRIOS - EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE

• Agente de Segurança Interna, referência 1
Agente
Segurança Interna,
referência
• Agente
de de
Transporte,
referência
3 1

Agente de Transporte, referência 3
• Auxiliar de Serviço Operacional, referência 1

Auxiliar de Serviço Operacional, referência 1
• Oficial
dede
Serviço
Operacional,
referência
2e
Oficial
Serviço Operacional,
referência
2e
• Operador
Operador
de
Máquinas
Agrícolas,
referência
2
de Máquinas Agrícolas, referência 2

A 1ª etapa de enquadramento foi feita na referência I, no grau (letra) em que o servidor
A 1ª etapa
de enquadramento
foi feita
na referência I, no grau (letra) em que o servidor estava na
estava
na carreira
anterior. Todas estas
funções foram enquadradas como Auxiliar de Apoio.
carreira anterior. Todas estas funções foram enquadradas como Auxiliar de Apoio.
SUBANEXO 6 - Auxiliar de Apoio (SITUAÇÃO na nova carreira)

GRAUS
REF.
I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

1.072,00 1.125,60 1.181,88 1.240,97 1.303,02 1.368,17 1.436,58 1.508,41 1.583,83 1.663,02 1.746,18 1.833,48 1.925,16 2.021,42 2.122,49
SITUAÇÃO na carreira anterior

1

P

834,04

%

28,53

2

845,95

%

26,72

3

886,11

%

20,98

875,74

919,53

965,50

1.013,78 1.064,47 1.117,69 1.173,57 1.232,25 1.293,87 1.358,56

888,25

932,66

979,30

1.028,26 1.079,67 1.133,66 1.190,34 1.249,86 1.312,35 1.377,97

930,41

976,93

1.025,78 1.077,07 1.130,92 1.187,47 1.246,84 1.309,18 1.374,64 1.443,37

Assim,
exemplo,
um Auxiliar
Serviços
Operacionais,
letrade
H,Apoio
passou,
em I, letra H
Assim, por exemplo, um Auxiliar
depor
Serviços
Operacionais,
letra H,de
passou,
em julho
de 2014, a Auxiliar
referência
julho de 2014, a Auxiliar de Apoio referência I, letra H
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A 2ª etapa de enquadramento, em julho de 2015, será feita no grau (letras), sendo um grau para cada 2
A 2ª etapa de enquadramento, em julho de 2015, será feita no grau (letras), sendo um grau para cada 2
anos
de
efetivo
exercício
no Ceeteps,
seguindo
a tabela abaixo,
a partir
da letra
A. da letra A.
anos de efetivo
exercício
no Ceeteps,
seguindo
a tabela
abaixo,
a partir
SUBANEXO 5 – Auxiliar de Apoio

GRAUS
REF.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

I

1.072,00 1.125,60 1.181,88 1.240,97 1.303,02 1.368,17 1.436,58 1.508,41 1.583,83 1.663,02 1.746,18 1.833,48 1.925,16 2.021,42 2.122,49

II

1.200,64 1.260,67 1.323,71 1.389,89 1.459,39 1.532,35 1.608,97 1.689,42 1.773,89 1.862,59 1.955,72 2.053,50 2.156,18 2.263,99 2.377,19

Por exemplo, o Auxiliar de Apoio, referência I, letra H, que em julho de 2015 tiver, por exemplo, 24 anos e um dia de efetivo exercício no
Por exemplo, o Auxiliar de Apoio, referência I, letra H, que em julho de 2015 tiver, por
Ceeteps, vai para a referência I, letra N.

exemplo, 24 anos e um dia de efetivo exercício no Ceeteps, vai para a referência I, letra N.

A contagem do tempo de
serviço para o pessoal
administrativo foi uma das
maiores vitórias da greve
de 2014!
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ESCALA DE SALÁRIOS - EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE - AREA DA SAÚDE - EM EXTINÇÃO
ESCALA
DE SALÁRIOS - EMPREGO PÚBLICO PERMANENTE - Área da Saúde - Em extinção
1ª etapa de enquadramento foi feita na referência I, no grau (letra) em que o servidor estava na
AA1ª
etapa de enquadramento foi feita na referência I, no grau (letra) em que o servidor estava na carreira
carreira anterior. Todos foram enquadrados como Analista Técnico de Saúde.
anterior. Todos foram enquadrados como Analista Técnico de Saúde.
SUBANEXO 1 - Analista Técnico de Saúde (SITUAÇÃO na nova carreira)

GRAUS
REF.

A

I

B

C

D

E

F

2.464,83 2.588,07 2.717,48 2.853,35 2.996,02 3.145,82

G

H

I

J

L

M

N

O

P

3.303,11 3.468,26 3.641,68 3.823,76 4.014,95 4.215,70 4.426,48 4.647,80 4.880,19

SITUAÇÃO na carreira anterior

2AS 1.641,28 1.723,34 1.809,51 1.899,99 1.994,98 2.094,73 2.199,47 2.309,44 2.424,92 2.546,16 2.673,47
50,18%

Assim, o Analista Técnico de Saúde, referência 2-AS, letra C, em julho de

Assim, o Analista Técnico de Saúde, referência 2-AS, letra C, em julho de 2014 passou para Analista Técnico de Saúde, referência I,
2014 passou para Analista Técnico de Saúde, referência I, letra C.
letra C.

A 2ªde
etapa
de enquadramento,
em2015,
julho de
2015,
será no
grau (letras),
um grau
cada
2 anos
A 2ª etapa
enquadramento,
em julho de
será
no grau
(letras),
sendosendo
um grau
parapara
cada
2 anos
dedeefetivo
exercício
no Ceeteps,
seguindo
a tabelaaabaixo,
partir daaletra
A: da letra A:
efetivo
exercício
no Ceeteps,
seguindo
tabela aabaixo,
partir
SUBANEXO 1 - Analista Técnico de Saúde

GRAUS
REF.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

I

2.464,83 2.588,07 2.717,48 2.853,35 2.996,02 3.145,82 3.303,11 3.468,26 3.641,68 3.823,76 4.014,95 4.215,70 4.426,48 4.647,80 4.880,19

II

2.760,61 2.898,64 3.043,57 3.195,75 3.355,54 3.523,32 3.699,48 3.884,45 4.078,68 4.282,61 4.496,74 4.721,58 4.957,66 5.205,54 5.465,82

III

3.091,88 3.246,48 3.408,80 3.579,24 3.758,20 3.946,11 4.143,42 4.350,59 4.568,12 4.796,52 5.036,35 5.288,17 5.552,58 5.830,21 6.121,72

Por
exemplo,
o Analista
Técnico
de Saúde,
referência
em
2015
por exemplo,
24 anos
Por
exemplo,
o Analista
Técnico
de Saúde,
referência
I, letraI,C,letra
que C,
emque
julho
dejulho
2015 de
tiver,
portiver,
exemplo,
24 anos e um
dia dee efetivo
um dia no
de Ceeteps,
efetivo exercício
Ceeteps,I, vai
exercício
vai para ano
Referência
letrapara
N. a Referência I, letra N.

1ª etapa de enquadramento foi feita na referência I, no grau (letra) em que o servidor

I

2.464,83 2.588,07 2.717,48 2.853,35 2.996,02 3.145,82 3.303,11 3.468,26 3.641,68 3.823,76 4.014,95 4.215,70 4.426,48 4.647,80 4.880,19

II

2.760,61 2.898,64 3.043,57 3.195,75 3.355,54 3.523,32 3.699,48 3.884,45 4.078,68 4.282,61 4.496,74 4.721,58 4.957,66 5.205,54 5.465,82

III

3.091,88 3.246,48 3.408,80 3.579,24 3.758,20 3.946,11 4.143,42 4.350,59 4.568,12 4.796,52 5.036,35 5.288,17 5.552,58 5.830,21 6.121,72
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Por exemplo, o Analista Técnico de Saúde, referência I, letra C, que em julho de 2015 tiver, por exemplo, 24 anos e um dia de efetivo
exercício
no Ceeteps,
a Referência I, letra N.
A 1ª
etapa vai
depara
enquadramento
foi feita na referência I, no grau (letra) em que o servidor estava na

carreira anterior. Todos foram enquadrados como Técnico de Saúde
1ª etapa de enquadramento foi feita na referência I, no grau (letra) em que o servidor
estava
Todos
foram
enquadrados
como
Técnico
deLETRA
SaúdeEM
Técnicona
decarreira
Saúde, anterior.
referência 1-AS,
passou
para
Técnico de Saúde,
referência
I; NA
QUE
ESTAVAM
JULHO
2014.
Técnico
de Saúde,EM
referência
1-AS,DE
passará
para Técnico de Saúde, referência I; NA LETRA EM ESTIVEREM EM JULHO DE 2014.
SUBANEXO 2 - Técnico de Saúde (SITUAÇÃO na nova carreira)

GRAUS
REF.
I

A

B

C

D

E

1.330,74 1.397,28 1.467,14 1.540,50

F

G

H

I

J

1.617,52 1.698,40 1.783,32 1.872,48 1.966,11 2.064,41

L

M

N

O

P

2.167,64 2.276,02 2.389,82 2.509,31 2.634,77

SITUAÇÃO na carreira anterior
1AS

1079,20

1133,16

1189,82

1249,31

1311,77

1377,36

1446,23

1518,54

1594,47

1674,19

1080,20

23,31%

Assim, o Técnico de Saúde, referência 2-AS letra C, passou, em julho de 2014, para Técnico de Saúde, referência I, letra C.

Assim, o Técnico de Saúde, referência 2-AS letra C, passou, em julho de 2014, para Técnico de Saúde, referência I, letra C.

SUBANEXO 2 - Técnico de Saúde

GRAUS
REF.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

I

1.330,74 1.397,28 1.467,14 1.540,50 1.617,52 1.698,40 1.783,32 1.872,48 1.966,11 2.064,41 2.167,64 2.276,02 2.389,82 2.509,31 2.634,77

II

1.490,43 1.564,95 1.643,20 1.725,36 1.811,63 1.902,21 1.997,32 2.097,18 2.202,04 2.312,14 2.427,75 2.549,14 2.676,60 2.810,43 2.950,95

III

1.669,28 1.752,74 1.840,38 1.932,40 2.029,02 2.130,47 2.237,00 2.348,84 2.466,29 2.589,60 2.719,08 2.855,04 2.997,79 3.147,68 3.305,06

Por Exemplo:Por
Por exemplo,
exemplo, ooTécnico
I, letra
C, C,
quepassou,
em julho
2015de
tiver,
por
exemplo,
24 anos e24
umanos
dia de
Técnicode
deSaúde,
Saúde,referência
referência
I, letra
emdejulho
2015
tiver,
por exemplo,
efetivo exercício
no Ceeteps,
vai para
a Referência
I, letra N.
e um
dia de efetivo
exercício
no Ceeteps,
vai para a Referência I, letra N.
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ESCALA DE SALÁRIOS - EMPREGO PÚBLICO EM CONFIANÇA
Os salários atuais passaram a se equiparar aos da Lei 1.080/08 a partir de julho de 2014, de forma que os reajustes
salariais foram totalmente diferenciados e, em vários casos, não houve reajuste algum.

SITUAÇÃO ATUAL							
DENOMINAÇÃO

REF.

SITUAÇÃO COM O PLC 07/14

SALÁRIO

GRAT.
GRAT.
TOTAL
REPRES. DIREÇÃO

SALÁRIO
7228,91
7438,26
1941,92
4519,57
2696,60
2694,32
3477,47
4002,85
3477,47
1542,09
8006,15
1920,34
2657,50
8056,35
5565,72
4286,83

ASSESSOR TÉCNICO CHEFE

17 XVI

6.988,04

1.435,75

8.423,79

ASSESSOR TÉCNICO DA SUPERINTENDÊNCIA

18 XV

6.482,86

1.226,40

7.709,26

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GABINETE

3

1.920,34

282,08

2.202,42

ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

13 XI

4.270,50

1.051,20

5.321,70

ASSISTENTE TÉCNICO

7

III

2.077,72

350,40

2.428,12

ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

6

IV

2.471,84

980,68

3.452,52

ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO II

9

VI

2.806,44

980,68

3.787,12

ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO III

10 VIII

3.200,56

1.051,20

4.251,76

ASSISTENTE TÉCNICO DA SUPERINTENDÊNCIA

9

VI

2.806,44

980,68

3.787,12

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

1

I

1.542,09

245,72

1.787,81

CHEFE DE GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

19 XVI

6.988,04

1.610,95

8.598,99

CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA

2

II

1.920,34

350,40

2.270,74

CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

5

V

2.596,16

350,40

2.946,56

COORDENADOR TÉCNICO

20 XVI

6.988,04

1.435,75

8.423,79

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

14 XII

4.685,78

980,68

5.666,46

DIRETOR DE DIVISÃO

11 X

3.399,30

771,32

4.170,62

DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA - ETEC

II

GRAT.
REPRES.
1435,75
1226,40
282,08
1051,20
350,40
980,68
980,68
1051,20
980,68
245,72
1610,95
350,40
350,40
1435,75
980,68
771,32

3.306,36

-

1.540,43

4.846,79

4288,00

1540,43 + 5.828,43 ou
1540,43 * 7.368,86

XIV

5.415,82

-

1.540,43

6.956,25

6900,00

1540,43 + 8.440,43 ou
1540,43 * 9.980,86

VII

3.162,21

771,32

3.933,53

3257,68

12 IX
16

DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA - FATEC

DIRETOR DE SERVIÇO

8

GRAT.
TOTAL
DIREÇÃO
8.664,66
8.664,66
2.224,00
5.570,77
3.047,00
3.675,00
4.458,15
5.054,05
4.458,15
1787,81
9.617,10
2.270,74
2.946,56
9.492,10
6.546,40
5.058,15

771,32

4.029,00

%
2,85
12,39
1
4,68
25,48
6,44
17,72
18,87
17,72
0
11,84
0
0
12,68
15,53
21,28
20,25 ou
52,04 * Classes
descentralizadas
21,28 ou
43,48 *
Classes
descentralizadas
2,42

2696,60 350,40
3.047,00
2694,32 980,68
3.675,00
9 VI
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO II
2.806,44
980,68
3.787,12
3477,47 980,68
4.458,15
10 VIII
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
3.200,56
1.051,20
4.251,76
4002,85 1051,20
5.054,05
9 VI
ASSISTENTE TÉCNICO DA SUPERINTENDÊNCIA
2.806,44
980,68
3.787,12
3477,47 980,68
4.458,15
1 I
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
1.542,09
245,72
1.787,81
1542,09 245,72
1787,81
DE SALÁRIOS
- EMPREGO
PÚBLICO
EM CONFIANÇA
19 XVI
CHEFE DE GABINETE DAESCALA
SUPERINTENDÊNCIA
6.988,04
1.610,95
8.598,99
8006,15
1610,95
9.617,10
2 II
CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA
1.920,34
350,40
2.270,74
1920,34 350,40
2.270,74
5 V
CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
2.596,16
350,40
2.946,56
2657,50 350,40
SITUAÇÃO
ATUAL							
SITUAÇÃO
COM O PLC 07/142.946,56
20 XVI
COORDENADOR TÉCNICO
6.988,04
1.435,75
8.423,79
8056,35 1435,75
9.492,10
14 XII
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
4.685,78
980,68
5.666,46
5565,72 GRAT.
980,68
6.546,40
GRAT.
GRAT.
GRAT.
DENOMINAÇÃO
REF.
SALÁRIO
TOTAL
SALÁRIO
TOTAL
REPRES.
DIREÇÃO 4.170,62
DIREÇÃO 5.058,15
11 X
DIRETOR DE DIVISÃO
3.399,30
771,32
4286,83 REPRES.
771,32
17
ASSESSOR TÉCNICO CHEFE
XVI
6.988,04
1.435,75
8.423,79
7228,91 1435,75
8.664,66
1540,43 + 5.828,43 ou
DIRETOR DE
ESCOLADA
TÉCNICA
- ETEC
12 XV
IX
3.306,36
-1.226,40 1.540,43 4.846,79
4288,00 1226,40
18
ASSESSOR
TÉCNICO
SUPERINTENDÊNCIA
6.482,86
7.709,26
7438,26
1540,43 * 8.664,66
7.368,86
3 II
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GABINETE
1.920,34
282,08
2.202,42
1941,92 282,08
2.224,00
16
1540,43 + 8.440,43
13 XI
ASSISTENTE
DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
4.270,50
5.321,70
4519,57 1051,20
5.570,77 ou
DIRETOR DE FACULDADE
DE TECNOLOGIA
- FATEC
XIV
5.415,82
-1.051,20 1.540,43 6.956,25
6900,00
1540,43 * 9.980,86
7 III
ASSISTENTE TÉCNICO
2.077,72
350,40
2.428,12
2696,60 350,40
3.047,00
68 IV
ASSISTENTE
2.471,84
980,68
3.452,52
2694,32 771,32
980,68
3.675,00
DIRETOR DE TÉCNICO
SERVIÇO ADMINISTRATIVO I
VII
3.162,21
771,32
3.933,53
3257,68
4.029,00
9 VI
ASSISTENTE
TÉCNICO ADMINISTRATIVO II
2.806,44
980,68
3.787,12
3477,47 extinto
980,68
4.458,15
DIRETOR PEDAGÓGICO
VII
3.162,21
771,32
3.933,53
extinto
extinto
extinto
10
ASSISTENTE
TÉCNICO ADMINISTRATIVO III
1.051,20
4.251,76
5.054,05
22 VIII
DIRETOR SUPERINTENDENTE
XVIII 3.200,56
11.018,83
2.347,01
13.365,84 4002,85
11018,83 1051,20
2347,01
13.365,84
91 VI
ASSISTENTE
TÉCNICO
DA SUPERINTENDÊNCIA
2.806,44
980,68
3.787,12
3477,47 245,72
980,68
4.458,15
ENCARREGADO
DE SETOR
ADMINISTRATIVO
I
1.542,09
245,72
1.787,81
1542,09
1.787,81
14 I
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
1.542,09
245,72
1.787,81
1542,09 245,72
1787,81
ENCARREGADO
DE SETOR TÉCNICO
III
2.077,72
245,72
2.323,44
2523,08 245,72
2.768,80
ADMINISTRATIVO
19 XVI
CHEFE DE GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA
6.988,04
1.610,95
8.598,99
8006,15 1610,95
9.617,10
2 II
SUPERVISOR DE GESTÃO RURAL
1.920,34
350,40
2.270,74
1920,34
350,40
2.270,74
2
CHEFE DE SEÇÃO ADMINISTRATIVA
II
1.920,34
350,40
2.270,74
1920,34 350,40
2.270,74
VICE-DIRETOR DE FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC 15 XIII
4.976,24
1.260,55 6.236,79
5800,00
1260,55 7.060,55
5 V
CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
2.596,16
350,40
2.946,56
2657,50 350,40
2.946,56
21 XVII
VICE-DIRETOR SUPERINTENDENTE
9.263,78
1.856,67
11.120,45 9263,78
1856,67
11120,45
20 XVI
COORDENADOR TÉCNICO
6.988,04
1.435,75
8.423,79
8056,35 1435,75
9.492,10
10
SECRETARIO GERAL
CRIADO
4002,85
5.054,05
14 XII
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
4.685,78
980,68
5.666,46
5565,72 1051,20
980,68
6.546,40
11
ASSISTENTE
SUPERVISÃO EDUCACIONAL
CRIADO
11 X
5.158.15
DIRETOR
DE DE
DIVISÃO
3.399,30
771,32
4.170,62
4286,83 771,32
5.058,15
ASSISTENTE TÉCNICO

7

III

2.077,72

350,40

2.428,12

25,48

ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

6

IV

2.471,84

980,68

3.452,52

6,44
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DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA - ETEC

12 IX

3.306,36

-

XIV

5.415,82

-

VII

3.162,21

VII

3.162,21

16
DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA - FATEC

DIRETOR DE SERVIÇO

8

DIRETOR PEDAGÓGICO

4.846,79

1540,43 + 5.828,43 ou
1540,43 * 7.368,86

4288,00

Às vezes,
o
1540,43 +
6900,00
1540,43 *
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Análise do conteúdo geral
da nova carreira
No decorrer do processo de aprovação da nova carreira na Assembleia Legislativa, foram colocados em
votação dois projetos de lei completar: o PLC 07/2014 e o PLC 17/2014. Aprovados, ambos
transformaram-se, respectivamente, nas Leis Complementares (LC) 1.240, de 22/4/2014, e 1.252, de
4/7/2014. Estas duas leis trouxeram alterações à Lei 1.044/2008 (antiga carreira).
Portanto, a Lei 1.044/2008 continua em vigor, mas com as alterações inseridas
pela LC 1240/2014 e pela LC 1.252/2014.
Na páginas a seguir, fazemos a junção das três leis, mostrando como fica a carreira
que passou a vigorar em 1º de julho de 2014.

Legendas
Letras pretas

Lei 1.044/2008

Letras vermelhas

As alterações da LC 1.240/2014 (que era o PLC 07/2014).

Letras azuis

As alterações da LC 1.252/2014 (que era o PLC 17/2014).

Letras verdes

As observações do Sinteps
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LEI COMPLEMENTAR Nº 1.044, DE 13 DE MAIO DE 2008
Com as alterações previstas nas LC 1.240/14 e LC 1.252/14
(resultantes dos PLC 07/14 e PLC 17/14 e emendas aprovadas)
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Artigo 1º - Fica instituído, na forma desta lei complementar, o
Plano de Carreiras, de Empregos Públicos e Sistema Retribuitório dos servidores do Centro Estadual de Educação Tecnológica
‘Paula Souza’ - CEETEPS.
Artigo 2º - Para fins de aplicação do Plano de que trata esta lei
complementar, consideram-se:
I - referência: o símbolo indicativo do nível salarial ou do
valor da hora-aula do emprego público;
II - grau: o valor fixado para uma referência;
III - padrão: o conjunto de referência e grau;
IV - classe: conjunto de empregos públicos de mesma
natureza e igual denominação;
V - emprego público: conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor;
VI - salário: retribuição pecuniária, fixada em lei, paga

Lei 1.044/2008

As alterações da LC 1.240/2014
(que era o PLC 07/2014).

mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do emprego público;
VII - remuneração: o valor correspondente ao salário,
acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus,
previstas em lei;
VIII - quadro de pessoal: o conjunto de empregos públicos pertencentes ao CEETEPS.
Artigo 3º - Ficam criados, no Quadro de Pessoal do CEETEPS, os seguintes Subquadros:
I - Subquadro de Empregos Públicos Permanentes
(SQEPP), em conformidade com os Subanexos 1 e 2 do Anexo
XI desta lei complementar;
II - Subquadro de Empregos Públicos em Confiança
(SQEPC), em conformidade com o Anexo XII desta lei complementar; III - Subquadro de Empregos Públicos Permanentes
Docentes (SQEP-PD), composto pelos empregos públicos a
que se refere o inciso II do artigo 39 desta lei complementar.

As alterações da LC 1.252/2014
(que era o PLC 17/2014).
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Parágrafo único - Os integrantes dos Subquadros de que
trata este artigo ficam sujeitos ao regime, à carga horária e às
jornadas de trabalho estabelecidos, respectivamente, nos artigos
4º, 20 e 24 desta lei complementar.
Artigo 4º - O regime jurídico dos servidores do CEETEPS, de
que trata esta lei complementar, é o da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT.

II – a agregação e alteração de denominação de empregos públicos;
III – evolução funcional das classes mediante progressão e promoção:
IV – estabelecimento de sistema retribuitório para as
classes que compõem o Quadro de Pessoal do CEETEPS, constituídas de referências e graus, com os respectivos valores salariais, bem como os benefícios e gratificações que fazem jus. (NR)

CAPÍTULO II
Do Plano de Carreiras, de Empregos Públicos e
Sistema Retribuitório dos Servidores
do CEETEPS

Seção II
(Alterações do artigo 6º introduzidas pela LC 1240/14,
nas denominações dos atuais empregos públicos permanentes e
em confiança.)
Das Classes

Seção I
Disposições Gerais
Artigo 5º - O Plano de Carreiras, Empregos Públicos e Sistema
Retribuitório, de que trata esta lei complementar, organiza e escalona as classes que o integram, tendo em vista a complexidade
das atribuições, os graus diferenciados de formação, a responsabilidade e experiência profissional requeridas, exigíveis para o
exercício das respectivas atribuições, definindo: (Alterações nos
incisos do artigo 5º introduzidas pela LC 1240/14.)
I – os requisitos mínimos para ingresso;

Lei 1.044/2008

As alterações da LC 1.240/2014
(que era o PLC 07/2014).

Artigo 6º - As classes de que trata esta lei complementar são
as seguintes:
I – as classes permanentes de Docentes e Auxiliar de
Docente:
a) Professor de Ensino Superior;
b) Professor de Ensino Médio e Técnico;
c) Auxiliar de Docente;
trativos:

II – as classes permanentes de Técnicos e Adminis-

As alterações da LC 1.252/2014
(que era o PLC 17/2014).
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Gestão;

a) Agente de Supervisão Educacional;
b) Analista de Suporte e Gestão;
c) Agente Técnico e Administrativo,
d) Especialista em Planejamento Educacional, Obras e
e) Operacional de Suporte.
III - as classes em confiança:
a) Assessor Técnico Chefe
b) Assessor Técnico da Superintendência
c) Assistente Administrativo
d) Assistente Administrativo de Gabinete
e) Assistente de Planejamento Estratégico
f) Assistente de Supervisão Educacional
g) Assistente Técnico
h) Assistente Técnico Administrativo I
i) Assistente Técnico Administrativo II
j) Assistente Técnico Administrativo III
k) Assistente Técnico da Superintendência
l) Chefe de Gabinete da Superintendência
m) Chefe de Seção Administrativa
n) Chefe de Seção Técnica Administrativa
o) Coordenador Técnico
p) Diretor de Departamento
q) Diretor de Divisão

Lei 1.044/2008

As alterações da LC 1.240/2014
(que era o PLC 07/2014).

r) Diretor de Escola Técnica - ETEC
s) Diretor de Faculdade de Tecnologia - FATEC
t) Diretor de Serviço
u) Diretor Superintendente
v) Encarregado de Setor Administrativo
w) Encarregado de Setor Técnico Administrativo
x) Secretario Geral
y) Supervisor de Gestão Rural
z) Vice-Diretor de Faculdade de Tecnologia - FATEC
z.1) Vice-Diretor Superintendente
§ 1º - As classes de Docentes e Auxiliar de Docente estão organizadas na seguinte conformidade:
(Inclusão das mobilidades horizontal e vertical, definindo 15
graus na horizontal e 3 referências na vertical para docentes,
auxiliares de docente e todos empregos públicos permanentes
dos servidores, exceto os de nível básico.)
1. a classe de Professor de Ensino Superior é composta por 3 (três) referências, sendo representadas por algarismos
romanos de I a III e escalonadas de acordo com as exigências
de maior capacitação para o magistério em cursos superiores
de tecnologia e experiência profissional comprovada, e 15 (quinze) graus por referência, representados por letras de “A” a “P”;
2. a classe de Professor de Ensino Médio e Técnico
é composta por 3 (três) referências, sendo representadas por

As alterações da LC 1.252/2014
(que era o PLC 17/2014).
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algarismos romanos de I a III e escalonadas de acordo com as
exigências de maior capacitação para o magistério do ensino médio e de educação profissional técnica de nível médio e experiência profissional comprovada, e 15 (quinze) graus por referência,
representados por letras de “A” a “P”;
3. a classe de Auxiliar de Docente é composta por 3
(três) referências, sendo representadas pelos algarismos romanos
de I a III e escalonadas de acordo com as exigências de maior
capacitação e nível de responsabilidade das atividades de apoio
ao magistério de educação profissional técnica de nível médio
e em cursos superiores de tecnologia e experiência profissional
comprovada, e 15 (quinze) graus por referência, representados
por letras de “A” a “P”;
§ 2º - As classes de Técnicos e Administrativos mencionadas nas
alíneas “a” a “d” do inciso II deste artigo são compostas por 3
(três) referências, sendo representadas pelos algarismos romanos de I a III e escalonadas de acordo com as exigências de maior
capacitação, complexidade das atribuições e nível de responsabilidade de suas atividades, e 15 (quinze) graus por referência,
representados por letras de “A” a “P”;
§ 3º - A classe de Operacional de Suporte mencionada na alínea
“e” do inciso II deste artigo é composta por 2 (duas) referências,
sendo representadas pelos algarismos romanos de I a II e escalo-

Lei 1.044/2008

As alterações da LC 1.240/2014
(que era o PLC 07/2014).

nadas de acordo com as exigências de maior capacitação, complexidade das atribuições e nível de responsabilidade de suas
atividades, e 15 (quinze) graus por referência, representados por
letras de “A” a “P”; :
§ 4º – Além das classes relacionadas neste artigo, o CEETEPS
conta, ainda, com as classes de Auxiliar de Apoio, Técnico de
Saúde, Analista Técnico de Saúde e Analista Técnico Especializado de Saúde que se encontram em fase de extinção.
Os artigos 7, 8 e 9 da LC 1044/08 foram excluídos (tratavam das
classes, que foram alteradas)
Seção IV
Do Ingresso
Alterações nos parágrafos do artigo 10 introduzidas
pela LC 1240/14.
Artigo 10 - O ingresso nas classes do Subquadro de Empregos Públicos Permanentes de que trata esta lei complementar
far-se-á por concurso público de provas ou de provas e títulos.
§ 1º - O ingresso far-se-á no padrão inicial da classe.
§ 2º - O edital de concurso público fixará os requisitos específicos
para ingresso nas classes de que trata este artigo, de acordo com
área a de atuação e categoria profissional correspondente, quan

As alterações da LC 1.252/2014
(que era o PLC 17/2014).
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do for o caso. (NR)
Artigo 11 - O preenchimento dos empregos públicos permanentes de que trata esta lei complementar far-se-á sempre na
inicial da respectiva classe ou carreira.
Alterações incluídas no artigo 12, a partir da LC 1240/14,
que, em síntese, apenas reorganizam o artigo e não trazem alterações significativas no que já era previsto na LC 1044/08.
Artigo 12 - São requisitos mínimos para ingresso nas classes
adiante mencionadas:
I – para as de Docentes e Auxiliar de Docente:
a) de Professor de Ensino Superior:
1. ser portador de diploma de pós-graduação em nível
de mestrado ou doutorado, obtido em programas reconhecidos
ou recomendados nos termos da legislação pertinente; ou
2. ser portador de diploma de graduação e, cumulativamente, especialista na área e possuir experiência profissional
relevante de, pelo menos, 3 (três) anos na área da disciplina a ser
lecionada; ou
3. ser portador de diploma de graduação e, cumulativamente, possuir experiência profissional relevante de, pelo menos,
5 (cinco) anos na área da disciplina a ser lecionada.
b) de Professor de Ensino Médio e Técnico: ser portador
de diploma de licenciatura de graduação plena ou equivalente,

Lei 1.044/2008

As alterações da LC 1.240/2014
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com habilitação específica na área da disciplina a ser lecionada
ou formação superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente;
c) de Auxiliar de Docente: ser portador de diploma de
formação em educação profissional técnica de nível médio, com
habilitação específica na área de atuação;
II – para as de Técnicos e Administrativos:
a) de Especialista em Planejamento Educacional,
Obras e Gestão:
1. na área educacional: formação de nível superior
com especialização na área de educação e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 3 (três) anos na área em que
venha a atuar;
2. na área de obras: formação de nível superior em
Engenharia, Arquitetura ou Tecnologia e Registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, especialização na
área em que venha atuar e experiência profissional comprovada
de, no mínimo, 3 (três) anos na área em que venha a atuar.
3. na área de gestão: formação de nível superior em
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Informática, Tecnologia; especialização na área de planejamento, gestão ou informática e experiência profissional comprovada de, no
mínimo, 3 (três) anos na área em que venha a atuar.

As alterações da LC 1.252/2014
(que era o PLC 17/2014).
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b) de Analista de Suporte e Gestão: formação de nível
superior compatível com a área em que venha atuar;
c) de Agente de Supervisão Educacional: Diploma de
nível superior em Pedagogia ou licenciatura com pós-graduação
na área de educação e experiência comprovada de, no mínimo, 3
(três) anos em gestão ou em supervisão escolar;
d) de Agente Técnico e Administrativo: formação em nível médio ou técnico;
e) de Operacional de Suporte: ensino fundamental;
III – para as correspondentes aos empregos públicos
em confiança:
a) de Coordenador Técnico e Assessor Técnico Chefe:
formação de nível superior e experiência profissional comprovada
de, no mínimo, 5 (cinco) anos na área em que venha a atuar;
b) de Chefe de Gabinete da Superintendência: formação de nível superior e experiência profissional comprovada de,
no mínimo, 5 (cinco) anos em cargos de comando.
c) de Assistente Administrativo: certificado de conclusão
do ensino médio ou equivalente, conhecimentos de informática e
experiência profissional comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano,
na área em que venha a atuar;
d) de Assistente Administrativo de Gabinete: certificado
de conclusão do ensino médio ou equivalente, conhecimentos de
informática e experiência profissional comprovada de, no mínimo,

Lei 1.044/2008
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2 (dois) anos na área em que venha a atuar;
e) de Assistente Técnico: diploma de nível superior e
experiência profissional comprovada de, no mínimo, 1 (um) ano
na área em que venha a atuar;
f) de Assistente Técnico Administrativo I: diploma de
nível superior e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos na área em que venha a atuar;
g) de Assistente Técnico Administrativo II e Assistente
Técnico da Superintendência: diploma de nível superior e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 3 (três) anos na
área em que venha a atuar;
h) de Assistente Técnico Administrativo III: diploma de
nível superior e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 4 (quatro) anos na área em que venha a atuar;
i) de Assessor Técnico da Superintendência: diploma
de nível superior e experiência profissional comprovada de, no
mínimo, 5 (cinco) na área em que venha a atuar;
j) de Assistente de Planejamento Estratégico: diploma
de nível superior e experiência profissional comprovada de, no
mínimo, 5 (cinco) anos na área em que venha a atuar;
k) de Diretor de Serviço, Diretor de Divisão e Diretor
de Departamento: diploma de nível superior e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro)
anos, respectivamente, nas áreas em que venham a atuar;
l) de Supervisor de Gestão Rural: certificado de conclu
As alterações da LC 1.252/2014
(que era o PLC 17/2014).
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são do ensino de nível médio ou equivalente e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos na respectiva
área;
m) de Chefe de Seção Administrativa: certificado de
conclusão do ensino médio ou equivalente e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 (dois) anos na área em que
venha a atuar;
n) de Chefe de Seção Técnica Administrativa: diploma
de nível superior, e experiência profissional comprovada de, no
mínimo, 2 (dois) anos na área em que venha a atuar;
o) de Assistente de Supervisão Educacional: diploma
de licenciatura em Pedagogia, ou licenciatura com pós-graduação
na área da educação e experiência comprovada de, no mínimo, 5
(cinco) anos em gestão ou em supervisão escolar;
p) de Secretário Geral: diploma de nível superior e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 3 (três) anos na
área em que venha atuar;
(foram poucas as alterações nas exigências, mas, preferimos
manter em vermelho, pois pequenas mudanças aconteceram)
§ 1º - Os empregos públicos em confiança de Chefe de Seção
Administrativa, Chefe de Seção Técnica Administrativa e Supervisor de Gestão Rural são privativos dos servidores ocupantes
dos empregos públicos permanentes do Quadro de Pessoal do
CEETEPS.

Lei 1.044/2008
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§ 2º (era o artigo 13) - Os empregos públicos em confiança de
Diretor Superintendente, Vice-Diretor Superintendente, Diretor
de Faculdade de Tecnologia - FATEC, Vice-Diretor de Faculdade de Tecnologia - FATEC e de Diretor de Escola Técnica
- ETEC são privativos dos integrantes das classes docentes do
CEETEPS, observado o § 3º deste artigo e os requisitos estabelecidos pelo Conselho Deliberativo.
§ 3º - O servidor indicado para exercer emprego público em confiança previsto no parágrafo anterior deste artigo, não poderá ter
sofrido penalidade administrativa nos últimos 4 (quatro) anos.
(NR)
Seção V
Da Evolução Funcional
Alterações incluídas pela LC 1240/14 nos artigos
14,15 e 16. Todos os passos da evolução funcional são alterados, pela implantação da progressão na horizontal e da promoção na vertical e ainda foi suprimida a avaliação de desempenho
para a promoção.
Artigo 14 - A evolução funcional dos integrantes das classes do
Quadro de Pessoal do CEETEPS, Subquadro de Empregos Públicos Permanentes, far-se-á mediante progressão e promoção.
As alterações da LC 1.252/2014
(que era o PLC 17/2014).
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§ 1º - A evolução funcional, de que trata este artigo será realizada
anualmente, obedecidos os interstícios previstos no inciso I do
artigo 15 e artigo 16 desta lei complementar.
§ 2º - Os interstícios de que trata o parágrafo anterior, serão contados após decorrido o período estabelecido no parágrafo único
do artigo 445 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Artigo 15 - A promoção é a passagem do servidor da referência em que se encontra para a referência imediatamente superior
da respectiva classe, mantido o grau de enquadramento, após o
cumprimento cumulativo de:
I - 6 (seis) anos de efetivo exercício na referência; e
II - titulação ou habilitação, na forma prevista nos §§ 1º
e 2º deste artigo.
§ 1º - Para a promoção, nas classes Docentes e Auxiliar de Docente, deverão ser observados os seguintes requisitos:
1. na de Professor de Ensino Superior:
a) mestrado para a Referência II;
b) doutorado para a Referência III;
2. na de Professor de Ensino Médio e Técnico:
a) especialização para a Referência II;

Lei 1.044/2008
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b) mestrado para a Referência III;
3. na de Auxiliar de Docente:
a) formação em nível superior compatível com a área
de atuação para a Referência II;
b) especialização compatível com a área de atuação
para a Referência III;
§ 2º - Para a promoção, nas classes de Técnicos e Administrativos, deverão ser observados os seguintes requisitos:
1. na de Analista de Suporte e Gestão:
a) especialização compatível com a área de atuação
para a Referência II;
b) mestrado compatível com a área de atuação para a
Referência III.
2. na de Especialista em Planejamento Educacional,
Obras e Gestão:
a) mestrado compatível com a área de atuação para a
Referência II;
b) doutorado compatível com a área de atuação para a
Referência III.
3. na de Analista Técnico de Saúde:
a) especialização compatível com a área de atuação
para a Referência II;
b) mestrado compatível com a área de atuação para a
Referência III.

As alterações da LC 1.252/2014
(que era o PLC 17/2014).
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4. na de Agente de Supervisão Educacional:
a) mestrado na área da educação para a Referência II;
b) doutorado na área da educação para a Referência III.
5. na de Técnico de Saúde:
a) formação em nível superior compatível com a área
de atuação para a Referência II;
b) especialização compatível com a área de atuação
para a Referência III.
6. na de Agente Técnico e Administrativo:
a) formação em nível superior para a Referência II;
b) Especialização para a Referência III.
7. na de Operacional de Suporte: formação em nível
médio para a Referência II;
8. na de Auxiliar de Apoio: formação em nível médio
para a Referência II;
Artigo 16 - A progressão é a passagem do servidor de um
grau para outro imediatamente superior dentro de uma mesma
referência da respectiva classe, após o cumprimento de 2 (dois)
anos de efetivo exercício e resultados satisfatórios em 2 (duas)
avaliações de desempenho.
A avaliação de desempenho, sem os critérios objetivos
e mensuráveis, passa a ser uma avaliação meritocrática, com o
olhar do avaliador sendo o ponto decisivo para a progressão do
trabalhador.

Lei 1.044/2008

As alterações da LC 1.240/2014
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A emenda do SINTEPS para excluir a avaliação de
desempenho não foi aceita na totalidade, mas a emenda para
excluir o artigo 17, que incluía a limitação de apenas 20% dos
funcionários para a evolução anual foi aprovada, sendo que o
artigo não mais existe
Artigo 17 - fixava limitação de 20% para evolução dos funcionários e foi excluído com as emendas do SINTEPS
Artigo 18 – Os critérios para a realização da progressão
e promoção, bem como para a avaliação de desempenho
dos servidores serão fixados pelo Conselho Deliberativo do
CEETEPS.
§ 1º - Para execução do processo de evolução funcional, deverão ser fixados o período para o processamento dos trabalhos,
bem como a data dos efeitos financeiros.
§ 2º - A avaliação de desempenho, para fins de progressão, será
procedida de acordo com critérios objetivos e vinculada às atribuições e responsabilidades inerentes ao emprego público.
§ 3º - Os resultados do processo de avaliação anual de desempenho não serão computados para fins de progressão nos casos em que o servidor:
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1. possuir mais de 12 (doze) faltas justificadas ou 6
(seis) faltas injustificadas no interstício, excluídas as ausências
relativas a licença médica;
2. sofrer reincidência de penalidade administrativa, durante o interstício.
As alíneas 1 e 2 acima trazem mais respeito aos direitos
dos trabalhadores. Também são conquistas do SINTEPS.
§ 4º- O interstício interromper-se-á quando o servidor estiver afastado para ter exercício em emprego público de natureza diversa
daquele que ocupa, exceto quando:
1. admitido para emprego público em confiança ou designado como substituto de emprego público em confiança de
comando no CEETEPS;
2. o afastamento for considerado como de efetivo exercício para todos os efeitos legais, nos termos da legislação pertinente;
3.afastado para frequentar cursos específicos, indicados em regulamento, como requisito para a promoção;
4.afastado, sem prejuízo do seu salário, para participação em cursos, congressos ou demais certames pertinentes à
respectiva área de atuação, pelo prazo máximo de 90 (noventa)
dias;
5. afastado nos termos do § 1º do artigo 125 da Constituição do Estado. (NR)
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(Os parágrafos anteriores estavam no antigo artigo 19,
que, foi, portanto excluído)
Seção VI
Da Carga Horária Semanal e das
Jornadas de Trabalho
Subseção I
Da Carga Horária Semanal de
Trabalho dos Docentes
Alterações incluídas no artigo 20 pela LC 124014.
Como neste item surgiu muita discussão, portanto registramos o
texto anterior do § 1º da LC 1044/08: Nos 60 (sessenta) minutos
de duração da hora-aula, inclui-se o tempo destinado ao intervalo
de aulas.
Artigo 20 - A carga horária semanal de trabalho dos integrantes das classes dos Professores de Ensino Superior e de Ensino
Médio e Técnico será constituída de horas-aula, horas-atividade
e horas-atividade específica.
§ 1º - A duração e o valor da hora-aula serão equivalentes a 60
minutos, incluindo o tempo destinado ao intervalo de aulas, e será
regulamentado pelo Conselho Deliberativo do CEETEPS.
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§ 2º - Entende-se por hora-atividade o tempo despendido em
atividades extraclasse para atendimento a alunos, reuniões previstas em calendário escolar, planejamento, avaliações de aproveitamento e curriculares, preparo de aulas e de material didático
e outras próprias da docência.
§ 3º - O tempo destinado às horas-atividade corresponderá:
1. relativamente ao docente de Faculdades de Tecnologia, a 50% (cinquenta por cento) do número de horas-aula efetivamente ministradas;
2. relativamente ao docentes de Escolas Técnicas, a
30% (trinta por cento) do número de horas-aula efetivamente ministradas.
Aqui aumenta-se a quantidade de horas atividade, passando dos atuais 20% para 30% a partir de 2016. A reivindicação
do SINTEPS era que fosse implantado imediatamente, dando início ao cumprimento da Lei do Piso Salarial.
§ 4º - Entende-se por hora-atividade específica o tempo despendido:
1. relativamente ao docente de FATEC, em atividades
de pesquisa aplicada, de extensão de serviços à comunidade, desenvolvimento de projetos e naquelas inerentes à administração
acadêmica;
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2. relativamente ao docente de ETEC, em atividades
de extensão de serviços à comunidade, desenvolvimento de
projetos e naquelas inerentes à administração acadêmica.
§ 5º - O tempo destinado às horas-atividade específica será previamente autorizado em processo próprio, segundo as normas e
limites estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do CEETEPS.
(NR)
Artigo 21 - Para efeito de cálculo da retribuição mensal correspondente às horas prestadas a título de horas-aula, horas
atividade e horas atividade-específica o mês será considerado
como tendo 4,5 (quatro e meia) semanas, acrescido de 1/6 (um
sexto) a título de repouso semanal remunerado.
Artigo 22 - Para o preenchimento de emprego público permanente das classes de Professor de Ensino Superior e de Professor de Ensino Médio e Técnico, a carga horária semanal deverá
ser constituída por, no mínimo, 2 (duas) horas-aula.
Parágrafo único - O total de horas prestadas no mês a título de horas-aula, horas-atividade e horas atividade-específica,
respeitadas as normas a serem fixadas pelo Conselho Deliberativo do CEETEPS, não poderá ultrapassar o limite de 200 (duzentas) horas.
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Artigo 23 - Na hipótese de acumulação remunerada constitucionalmente admitida, a soma da carga horária de trabalho não
poderá ultrapassar o limite de 64 (sessenta e quatro) horas semanais. (NR)
Alteração introduzida pela LC 1240/14, Diminui de 4
para 2 horas aulas a contratação mínima e altera o texto do artigo
23, mantendo a limitação de 64 horas semanais.
Subseção II
Das Jornadas de Trabalho
Alteração dos artigos 24 e 25 introduzidas pela LC
1240/14. A limitação de 10% do RJI estava prevista no § 7º,
que excluímos, através da aprovação de emenda proposta pelo
SINTEPS.
A maior reivindicação neste item foi a inclusão do regime de jornada para os docentes (10,20,30 e 40 horas semanais).
Mas a reivindicação não foi aceita.
Artigo 24 - Os empregos públicos da classe de Auxiliar de
Docente e os demais empregos públicos permanentes e em
confiança serão exercidos em Jornada Completa de Trabalho,
caracterizada pela exigência da prestação de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho.
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§ 1º - Os empregos públicos de Técnico de Saúde e de Analista
Técnico de Saúde, serão exercidos em Jornada Comum de Trabalho, caracterizada pela exigência da prestação de 30 (trinta)
horas semanais de trabalho;
§ 2º - A critério da Administração, os empregos públicos da classe
de Auxiliar de Docente poderão ser exercidos em Jornada Parcial
de Trabalho, caracterizada pela exigência pela prestação de 20
(vinte) horas semanais de trabalho.
Artigo 25 – Aos integrantes da classe de Professor de Ensino
Superior é facultado o ingresso no Regime de Jornada Integral –
RJI, mediante apresentação de projetos específicos relacionados
às atividades previstas no § 2º deste artigo, cabendo à Comissão
Permanente de Regime de Jornada Integral-CPRJI, análise da
conveniência e oportunidade da solicitação.
§ 1º - O Regime de Jornada Integral - RJI é caracterizado pelo
cumprimento da jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, vedado outro vínculo empregatício.
§ 2º - Os docentes que venham a exercer os empregos públicos
no Regime de Jornada Integral – RJI, deverão ocupar-se integralmente com o desenvolvimento de atividades ligadas ao ensino, à
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pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico do CEETEPS.
§ 3º - Caso o docente em RJI deixe de exercer as atividades
prevista no §2º, cessará automaticamente à aplicação do referido
Regime.
§ 4º - Fica atribuída à Comissão Permanente de Regime de Jornada Integral – CPRJI, a gestão do Regime de Jornada Integral,
cuja regulamentação será efetivada mediante deliberação do
Conselho Deliberativo.
§ 5º - É vedado o ingresso de docente de que trata este artigo,
no Regime de Jornada Integral-RJI, para fins de obtenção de títulos.
§ 6º - Ao docente em RJI que deixar de cumprir as disposições
prevista neste artigo e no regulamento, a que se refere o § 4º será
suspensa a concessão do benefício, cabendo ao seu superior
imediato a adoção providencias visando a sua imediata apuração,
sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir.
Seção VI-A
Dos Salários
A LC 1240/14 introduziu um novo artigo, 25 A, Neste
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artigo deveria estar o dispositivo de correção dos salários, ou
seja, a inclusão da política salarial. No nosso caso, os índices
do CRUESP.
Não existe uma categoria sequer no país, à exceção
dos trabalhadores do CEETEPS, sem dispositivo de proteção
salarial contra a inflação. A emenda do SINTEPS para esta inclusão não foi aceita
Artigo 25-A – Os salários dos servidores abrangidos pelo
Plano de Carreiras, de Empregos Públicos e Sistema Retribuitório, de que trata esta lei complementar, ficam fixados na seguinte conformidade:
I – para a classe de Professor de Ensino Superior, os
valores das horas prestadas serão calculados em conformidade
com o disposto no artigo 21 desta lei complementar, observado
o valor da hora-aula do respectivo padrão do servidor, de acordo
com o Anexo I - Escala Salarial – Professor de Ensino Superior, desta lei complementar.
II - para a classe de Professor de Ensino Médio e Técnico, os valores das horas prestadas serão calculados em conformidade com o disposto no artigo 21 desta lei complementar,
observado o valor da hora-aula do respectivo padrão do servidor, de acordo com o Anexo II - Escala Salarial – Professor de
Ensino Médio e Técnico, desta lei complementar.
III – para a classe de Auxiliar de Docente, os valores da
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escala de salários, observado o valor do respectivo padrão e jornada de trabalho a que o servidor está sujeito, conforme Anexo III
- Escala Salarial – Auxiliar de Docente, desta lei complementar.
IV – para as classes dos Empregos Públicos Permanentes, os valores das escalas salariais, observado o valor do respectivo padrão, de acordo com os subanexos do Anexo IV – Escalas
Salariais – Empregos Públicos Permanentes:
a) Subanexo 1 – Agente de Supervisão Educacional;
b) Subanexo 2 – Especialista em Planejamento Educacional, Obras e Gestão;
c) Subanexo 3 – Analista de Suporte e Gestão;
d) Subanexo 4 – Agente Técnico e Administrativo;
e) Subanexo 5 – Operacional de Suporte;
f) Subanexo 6 – Auxiliar de Apoio;
V - para os Empregos Públicos Permanentes – Área
Saúde, os valores das escalas salariais, observado o valor do respectivo padrão, de acordo com os subanexos do Anexo V – Escalas Salariais – Empregos Públicos Permanentes – Área Saúde:
a) Subanexo 1 – Analista Técnico de Saúde;
b) Subanexo 2 – Técnico de Saúde.
VI – para os Empregos Públicos em Confiança, os valores da escala salarial, observada a referência estabelecida para
cada emprego público, conforme o Anexo VI – Escala Salarial –
Empregos Públicos em Confiança, desta lei complementar. (NR)
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(O artigo 25 A substituiu o artigo 26)
Seção VIII
Das Vantagens Pecuniárias
Na seção das vantagens pecuniárias o SINTEPS fez
emendas para incluir: sexta parte, licença maternidade de 180
dias, auxílios transporte e alimentação e cesta básica. Nenhuma
delas foi aceita.
Artigo 27 - A remuneração dos servidores abrangidos pelo
Plano de Carreiras, de Empregos Públicos e Sistema Retribuitório, de que trata esta lei complementar, compreende, além dos
salários a que se refere o artigo 26, as seguintes vantagens
pecuniárias:
I - adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo
129 da Constituição do Estado, que será calculado na base de
5% (cinco por cento) sobre o valor do salário, por qüinqüênio de
prestação de serviço, observado o disposto no inciso XVI do artigo 115 da mesma Constituição;
II - décimo terceiro salário;
III - acréscimo de 1/3 (um terço) das férias;
IV - ajuda de custo;
V - diárias;
VI - gratificações e outras vantagens previstas em lei.
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Seção IX
Das Gratificações
O artigo 28, os parágrafos único dos artigos 29 e
30 foram alterados pela LC 1240/14, passando à redação a
seguir (Obs: a Lei 1044 já havia sofrido alterações nestes
artigos em 2011)
Artigo 28 - Aos ocupantes dos empregos públicos em confiança de Diretor de Faculdade de Tecnologia – FATEC, de
Vice-Diretor de Faculdade de Tecnologia – FATEC e de Diretor de Escola Técnica – ETEC será atribuída Gratificação de
Direção - GRADI, de valor correspondente aos percentuais
aplicados sobre o valor do salário fixado para a referência
22 da Escala Salarial − Empregos Públicos em Confiança, na
seguinte conformidade:
I - de 13,98% (treze inteiros e noventa e oito centésimos
por cento), para Diretor de Faculdade de Tecnologia – FATEC e
Diretor de Escola Técnica – ETEC;
II - de 11,44% (onze inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento), para Vice-Diretor de Faculdade de Tecnologia
– FATEC.
§ 1º - Aos ocupantes de empregos públicos em confiança de Diretor de Faculdade de Tecnologia – FATEC e Diretor de Escola
Técnica - ETEC, que tenham salas adicionais vinculadas às suas
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unidades de ensino, em virtude de classes descentralizadas e
programas especiais de formação, será devido adicionalmente
até 5% (cinco por cento) do valor da Gratificação de Direção a
ser calculado por sala de aula, limitado ao valor resultante da
aplicação do inciso I deste artigo.
§ 2º - Aos docentes que venham ministrar aulas em salas adicionais vinculadas em virtude de classes descentralizadas e
Programas Especiais de Formação, a que se refere o § 1º deste
artigo, poderão fazer jus a uma ajuda de custo a ser regulamentada pelo Conselho Deliberativo do CEETEPS.
§ 3º - A ajuda de custo de que trata o §2º deste artigo não poderá, exceder ao valor correspondente a 10% (dez por cento)
de 200 (duzentas) horas sobre padrão inicial da Escala Salarial
– Professor de Ensino Médio e Técnico.
§ 4º - O valor das vantagens pecuniárias de que tratam os §§ 1º
e 2º deste artigo não se incorporará à remuneração do servidor,
sendo devida exclusivamente durante o período de exercício
naquelas unidades de ensino.
§ 5º - O disposto nos §§ 1º e 4º deste artigo serão regulamentados pelo Conselho Deliberativo do CEETEPS.
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Artigo 29 - Os integrantes da classe Professor de Ensino Superior que ingressarem no regime de que trata o artigo 25 desta
lei complementar farão jus à Gratificação pelo Regime de Jornada
Integral - GREJI.
Parágrafo único - O valor da gratificação de que trata o "caput" deste artigo corresponderá a 15% (quinze por cento) de 200
(duzentas) horas do padrão em que o servidor estiver enquadrado
na classe.
Artigo 30 - Aos docentes das FATECs e ETECs, que venham a
exercer as funções de Coordenador de Curso, de Coordenador de
Área, de Coordenador de Projetos e de Chefe de Departamento,
será atribuída Gratificação de Função.
Parágrafo único - O valor da Gratificação de Função de que
trata o “caput” deste artigo corresponderá até 50% (cinquenta por
cento) do valor atribuído à Gratificação de Direção – GRADI, a
que se refere o inciso I do artigo 28 desta lei complementar, e
será calculada proporcionalmente ao número de horas-atividade
específica atribuída para este fim.”; (NR)
Artigo 31 - O servidor não perderá o direito à percepção da
Gratificação de Direção - GRADI, da Gratificação pelo Regime de Jornada Integral - GREJI e da Gratificação de Função,
quando se afastar em virtude de férias; licença-adoção; licença-maternidade; licença-paternidade; licença para tratamento
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de saúde, até o limite de 15 (quinze) dias; nojo; gala; serviços
obrigatórios por lei; missão de interesse da Administração
Pública Estadual, bem como participação em congressos,
cursos ou demais certames relacionados com a respectiva
área de atuação.
Artigo 32 - A Gratificação de Representação concedida aos
servidores regidos pelo regime da Consolidação das Leis do
Trabalho, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar nº
1.001, de 24 de novembro de 2006, será calculada, para os
servidores de que trata esta lei complementar, na forma estabelecida neste artigo.
A LC 1240/14 incluiu dois novos artigo, o 32- A e o 33-A
adequando a redação às alterações introduzidas na lei complementar 1044/08
Artigo 32-A - A gratificação de que trata o artigo 32 desta
lei complementar será concedida aos ocupantes dos empregos
públicos em confiança previsto no Anexo VI – Escala Salarial –
Empregos Públicos em Confiança, nos percentuais fixados para
os respectivos empregos públicos, calculados sobre o valor da
referência 22, na forma estabelecida no Anexo VII, ambos desta
lei complementar.” (NR)
Artigo 33 - As gratificações a que se referem os artigos 28, 29
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e 30 desta lei complementar serão incorporadas à remuneração
do servidor, observadas as seguintes regras:
I - a incorporação será concedida somente aos servidores que contem mais de
5 (cinco) anos de efetivo exercício;
II - a incorporação será feita na proporção de um décimo do valor da vantagem, por ano de sua percepção até o limite
de dez décimos;
III - o servidor que, após a incorporação total ou parcial,
vier a fazer jus a gratificação de mesma natureza, perceberá apenas a diferença entre a vantagem incorporada e a nova gratificação, se esta for maior;
IV - na hipótese do inciso III deste artigo, a incorporação abrangerá apenas a diferença que estiver sendo paga ao
servidor.

qual, entre outras atribuições, caberá:
I - efetuar a normatização do processamento do Sistema de Avaliação de Desempenho para fins de promoção e
progressão;
II - acompanhar os resultados dos procedimentos da
avaliação de desempenho e da aplicação das instruções normativas, adequando-as sempre que necessário.
III - decidir sobre recursos referentes à promoção e à
progressão.
Parágrafo único - O Comitê de Recursos Humanos de que
trata este artigo será regulamentado por ato do Diretor Superintendente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a publicação desta lei complementar.

Artigo 33-A – Será admitida, aos integrantes da classe de
Professor de Ensino Superior, a percepção cumulativa da Gratificação de Representação, da Gratificação de Direção, da Gratificação de Função ou da Gratificação por Regime de Jornada
Integral, desde que uma ou mais estejam parcial ou totalmente
incorporadas. (NR)

Seção XI
Das Substituições
Novamente a LC 1240/14 fez alterações de redaçao
para adequação às mudanças no texto da lei original.

Seção X
Do Comitê de Recursos Humanos
Artigo 34 - Fica criado o Comitê de Recursos Humanos, ao
Lei 1.044/2008
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Artigo 35 - Poderá haver substituição durante o impedimento legal e temporário dos ocupantes dos empregos públicos do
CEETEPS, cujas atribuições sejam de comando, observados os
requisitos estabelecidos para o seu preenchimento.
Parágrafo único - O Vice-Diretor Superintendente e o ViceDiretor de Faculdade de Tecnologia – FATEC são os substitutos
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naturais nos impedimentos legais e temporários do Diretor Superintendente e do Diretor de Faculdade de Tecnologia – FATEC,
respectivamente. (NR)

Da Bonificação por Resultados

Artigo 36 - Durante o tempo em que exercer a substituição
de que trata o artigo 35 desta lei complementar, o substituto fará
jus à diferença entre o valor da sua remuneração e o valor da
referência do emprego público em confiança que vier a exercer,
acrescido do valor das vantagens que lhe são inerentes.

Artigo 38 - Será concedida Bonificação por Resultados aos
servidores em efetivo exercício no CEETEPS, nos termos de legislação específica, decorrente do alcance de metas previamente
estabelecidas, visando à melhoria e ao aprimoramento da qualidade do ensino público.

Artigo 37 - O servidor que preencher emprego público em confiança abrangido pelo Plano de Carreiras, de Empregos Públicos
e Sistema Retribuitório de que trata esta lei complementar ou for
designado para o exercício de substituição a que se refere o artigo 35 desta lei complementar poderá optar pela remuneração do
emprego público de que é ocupante.
Parágrafo único – O docente admitido ou designado para
emprego público em confiança que venha optar pelo valor da hora-aula do seu respectivo padrão, terá sua retribuição calculada
por 200 (duzentas) horas mensais, observado o estabelecido no
artigo 21 desta lei complementar. (NR)
A inclusão do parágrafo único do artigo 37 pela LC
1240/14 trouxe vantagens para os docentes que forem designados em função de confiança.

CAPÍTULO IV
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CAPÍTULO III

Disposições Finais
(ESTA É A REDAÇAO DE 2008)
A LC 1240/14 não fez qualquer alteração nos artigos 39
a 49, porém, tudo o que se refere aos artigos 39 a 49 já aconteceu em 2008, não produzindo efeitos agora.
Artigo 39 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal do CEETEPS, os seguintes empregos públicos:
I - no Subquadro de Empregos Públicos Permanentes (SQEP-P), a que se refere o inciso I do artigo 3º desta lei
complementar:
a) enquadrados na Escala de Salários - Empregos Públicos Permanentes:
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1. 500 (quinhentos) de Auxiliar de Docente I, referência
‘AD-1’, da Escala de Salários Auxiliar de Docente;
2. 241 (duzentos e quarenta e um) de Analista Técnico
Administrativo, padrão 7-A;
3. 97 (noventa e sete) de Analista Técnico
Educacional,padrão 7-A;
4. 1.047 (um mil e quarenta e sete) de Auxiliar Administrativo, padrão 5-A;
5. 43 (quarenta e três) de Especialista em Planejamento Educacional, padrão 8-A;
6. 8 (oito) de Especialista em Planejamento e
Gestão,padrão 8-A;
7. 10 (dez) de Especialista em Planejamento de Obras,
padrão 10-A;
8. 231 (duzentos e trinta e um) de Técnico Administrativo, padrão 6-A;
b) enquadrados na Escala de Salários - Empregos Públicos Permanentes - Área Saúde, 6 (seis) de Analista Técnico
Especializado em Saúde, padrão 3-A;
II - no Subquadro de Empregos Públicos Permanentes
Docentes (SQEP-PD), a que se refere o inciso III do artigo 3º
desta lei complementar:
a) enquadrados na Carreira Docentes das FATECS:
1. 850 (oitocentos e cinqüenta) de Professor Assistente
I, referência ‘PS-1’;
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2. 1.750 (um mil setecentos e cinqüenta) de Professor
Associado I, referência ‘PS-3’;
3. 850 (oitocentos e cinqüenta) de Professor Pleno I,
referência ‘PS-5’, da Tabela Docentes das FATECs;
b) enquadrados na Carreira Docentes das ETECs:
15.000 (quinze mil) de Professor I, referência ‘P-1’;
III - no Subquadro de Empregos Públicos em Confiança (SQEP-C), a que se refere o inciso II do artigo 3º desta lei
complementar, enquadrados na Escala de Salários – Empregos
Públicos em Confiança:
a) 1 (um) de Diretor Superintendente, referência
XVIII;
b) 1 (um) de Vice-Diretor Superintendente, referência
XVII;
c) 60 (sessenta) de Diretor de Faculdade de Tecnologia - FATEC, referência XIII ;
d) 60 (sessenta) de Vice-Diretor de Faculdade de Tecnologia - FATEC, referência XII;
e) 200 (duzentos) de Diretor de Escola Técnica ETEC, referência IX;
f) 309 (trezentos e nove) de Assistente Administrativo,
referência I;
g) 3 (três) de Assistente Administrativo de Gabinete,
referência II;
h) 6 (seis) de Assistente Técnico, referência III;
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i) 33 (trinta e três) de Assistente Técnico Administrativo
I, referência IV;
j) 9 (nove) de Assistente Técnico Administrativo II, referência VI;
l) 16 (dezesseis) de Assistente Técnico Administrativo
III, referência VIII;
m) 5 (cinco) de Assistente Técnico da Superintendência, referência VI;
n) 19 (dezenove) de Assistente de Planejamento Estratégico, referência X;
o) 10 (dez) de Assessor Técnico da Superintendência,
referência XIV;
p) 3 (três) de Coordenador Técnico, referência XV;
q) 15 (quinze) de Diretor de Departamento, referência XI;
r) 18 (dezoito) de Diretor de Divisão, referência VIII;
s) 387 (trezentos e oitenta e sete) de Diretor de Serviço,
referência VII;
t) 186 (cento e oitenta e seis) de Diretor Pedagógico,
referência VII;
u) 35 (trinta e cinco) de Supervisor de Gestão Rural,
referência II.
Parágrafo único - Os empregos públicos de que trata este
artigo serão preenchidos gradativamente, de acordo com as ne-
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cessidades da estrutura organizacional vigente e da implantação
da expansão de unidades escolares.
Artigo 40 - As atribuições dos empregos públicos abrangidos
pelo Plano de Carreira, de Empregos Públicos e Sistema Retribuitório, de que trata esta lei complementar, serão estabelecidas
pelo Conselho Deliberativo do CEETEPS, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias contados da publicação desta lei complementar.
Artigo 41 - Ficam extintas, na data da publicação desta lei
complementar, as seguintes funções-atividades vagas, regidas
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT:
I - 10 (dez) de Analista de Sistemas Pleno;
II - 10 (dez) de Analista de Sistemas ‘Trainee’;
III - 1 (uma) de Analista de Suporte Pleno;
IV - 2 (duas) de Analista de Suporte ‘Trainee’;
V - 2 (duas) de Operador Júnior;
VI - 2 (duas) de Operador Sênior;
VII - 2 (duas) de Operador de ‘Trainee’;
VIII - 1 (uma) de Programador Júnior;
IX - 1 (uma) de Programador Pleno;
X - 1 (uma) de Programador Sênior;
XI - 1 (uma) de Programador ‘Trainee’;
XII - 3 (três) de Supervisor de Informática.
Artigo 42 - As funções autárquicas e as funções-atividades
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existentes no CEETEPS, correspondentes aos empregos públicos permanentes e em confiança constantes dos Subanexos 1,
2 e 3 do Anexo IV desta lei complementar, ficam extintas na seguinte conformidade:
I - as vagas, na data da publicação desta lei complementar;
II - as providas e as preenchidas, nas respectivas vacâncias.
Artigo 43 - À medida em que ocorrerem as extinções previstas no artigo 42 desta lei complementar, ficam criados os correspondentes empregos públicos de natureza permanente e em
confiança.
Artigo 44 - Em decorrência do disposto no artigo 42 desta lei
complementar, ficam mantidos, no Quadro de Pessoal do CEETEPS, os seguintes Subquadros:
I - Subquadro de Funções Autárquicas - SQFA-II, integrado pelos atuais servidores titulares de funções autárquicas
regidas pelo Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos
do CEETEPS;
II - Subquadro de Funções Autárquicas de Confiança
- SQFA-I, integrado pelos atuais ocupantes de funções autárquicas de confiança regidas pelo Estatuto dos Servidores Técnicos e
Administrativos do CEETEPS.

Lei 1.044/2008

As alterações da LC 1.240/2014
(que era o PLC 07/2014).

Parágrafo único - Extinguir-se-ão os Subquadros de que
trata este artigo, na data em que vier a ocorrer a extinção total
das funções autárquicas que os integram.
Artigo 45 - As atuais funções autárquicas da carreira de Procurador de Autarquia, regidas pela Lei Complementar nº 827, de
23 de junho de 1997, do Quadro de Pessoal do CEETEPS, passam a integrar os correspondentes Subquadros a que se refere
o artigo 44 desta lei complementar, ficando extintas na seguinte
conformidade:
I - as vagas, na data da publicação desta lei complementar;
II - as providas, nas respectivas vacâncias.
Artigo 46 - Os empregos públicos e as funções autárquicas
das classes relacionadas no Anexo XIII desta lei complementar,
ficam extintos na seguinte conformidade:
I - os vagos, na data da publicação desta lei complementar;
II - as providas, nas respectivas vacâncias.
Artigo 47 - A Gratificação de Representação de que trata o
artigo 32 desta lei complementar poderá ser concedida aos servidores integrantes da carreira de Procurador de Autarquia, de
que trata a Lei Complementar nº 827, de 23 de junho de 1997.
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Parágrafo único - Para fins do disposto no ‘caput’ deste artigo, as funções autárquicas de Procurador de Autarquia Chefe e
de Procurador de Autarquia Assistente serão consideradas equivalentes aos empregos públicos em confiança de Coordenador
Técnico e de Assistente Técnico Administrativo II, na forma indicada nos Subanexos 1 e 2 do Anexo X desta lei complementar.
Artigo 48 - As disposições constantes desta lei complementar
não modificam o regime jurídico dos atuais servidores técnicos
e administrativos integrantes do Quadro do CEETEPS, estabelecido pelo artigo 10 do Decreto-lei de 6 de outubro de 1969, na
redação dada pela Lei nº 4.672, de 4 de setembro de 1985.
Artigo 49 - Em decorrência da instituição do Plano de Carreiras, de Empregos Públicos e Sistema Retribuitório de que trata
esta lei complementar, não mais se aplicam aos servidores por ele
abrangidos as seguintes vantagens pecuniárias:
I - o Adicional de Função;
II - a Gratificação Geral, de que trata Lei Complementar
nº 901, de 12 de setembro de 2001;
III - a Gratificação por Atividade Técnico-Administrativa
e por Trabalho Educacional - GATAE, de que trata a Lei Complementar nº 879, de 28 de setembro de 2000;
IV - o abono complementar, de que trata o artigo 8º da
Lei Complementar nº 975, de 6 de outubro de 2005;
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V - a Gratificação de Função e a Gratificação de Representação, instituídas pelo Decreto 17.412, de 31 de julho de 1981.
A LC 1240/14 alterou o texto do artigo 50, mantendo os
direitos dos servidores regidos pelo ESCEPS.
Artigo 50 - Esta lei complementar e suas disposições transitórias aplicam-se aos servidores regidos pelo Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos do CEETEPS e, no que couber,
aos inativos que pertenceram a esse regime quando em atividade, aos seus pensionistas, bem como às complementações de
aposentadoria e pensões.(NR)
Artigo 51 - Os títulos dos servidores e dos inativos abrangidos
por esta lei complementar serão apostilados pelas autoridades
competentes, as quais também procederão, quanto aos servidores em atividade, às alterações contratuais decorrentes.
Artigo 52 - A contratação por tempo determinado, nos termos
da legislação trabalhista, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderá ser formalizada, no
âmbito do CEETEPS, para a prestação de serviço nas áreas de
ensino médio, técnico e tecnológico, em decorrência de:
I - dispensa, demissão, falecimento e aposentadoria;
II - criação de novas unidades escolares ou ampliações
das já existentes;
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III - licença para tratamento de saúde licença-gestante,
bem como outras licenças ou afastamentos que impliquem na
imediata reposição temporária;
IV - atribuição de horas-aula em número inferior a 2
(duas) horas semanais. (NR)
A LC 1240/14 fez alteração no incisos do artigo 52.
A alteração do inciso IV significa a redução de 4 para 2 horas
aulas semanais como mínimo para a contratação em caráter
temporário.

respectiva inicial da carreira, observada a jornada de trabalho a
que estiver sujeito.
É a alteração nos parágrafos 4º e 5º, a perpetuação
do contrato por tempo determinado, mesmo para a abertura ou
ampliação de novas unidades.

§ 1º - A contratação nos casos a que se refere o incisos I e II
deste artigo dará início à tramitação de processo para realização
de concurso público.

§ 5º - A contratação será realizada pelo prazo máximo de 1 (um)
ano, prorrogável por igual período. (NR)
A partir deste ponto foram criados pela LC 1240/14
novos artigos, porém sem numeração, que o SINTEPS numera
livremente, apenas para fins de análise. No artigo 54 Finalmente
um dispositivo bom para o pessoal administrativo estatutário.
Para os contratados pela CLT não vale este artigo.

§ 2º - O Conselho Deliberativo do CEETEPS expedirá normas complementares para disciplinar a contratação de que trata este artigo.
§ 3º - A remuneração do pessoal contratado nos termos deste
artigo dar-se-á na seguinte conformidade:
1. pelo exercício de atividades relativas aos empregos
públicos das carreiras docentes, a remuneração será equivalente
ao valor da hora-aula correspondente ao nível inicial das respectivas classes;
2. pelo exercício das funções de Auxiliar de Docente,
a remuneração será equivalente ao salário mensal fixado para a
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§ 4º – O recrutamento e seleção do pessoal para as atividades
e funções previstas neste artigo serão procedidos mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação.

Artigo 54 - Fica facultado aos servidores regidos pelo Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”, que se encontrem
em efetivo exercício nas unidades CEETEPS, a conversão em
pecúnia, mediante requerimento, de uma parcela de 30 (trinta)
dias de licença-prêmio.
§ 1º - Os 60 (sessenta) dias de licença-prêmio restantes, do
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período aquisitivo considerado, somente poderão ser usufruídos
em ano diverso daquele em que o beneficiário recebeu a indenização.
§ 2º - O pagamento da indenização de que trata este artigo
restringir-se-á às licenças-prêmio cujos períodos aquisitivos se
completem a partir da data da vigência desta lei complementar e
observará o seguinte:
1. será efetivado no 5º dia útil do mês de aniversário do
requerente;
2. corresponderá ao valor da remuneração do servidor
no mês-referência de que trata o item anterior.
§ 3º - O servidor de que trata este artigo que optar pela conversão
em pecúnia de 30 (trinta) dias de licença-prêmio, deverá apresentar requerimento no prazo de 3 (três) meses antes do mês do seu
aniversário.
§ 4º – O Conselho Deliberativo baixará normas para execução do
contido neste artigo.
Artigo 55 – Nas admissões de servidores para os empregos
públicos permanentes deverá ser observado o disposto no parágrafo único do artigo 445 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Parágrafo único – O disposto neste artigo deverá constar
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dos editais de abertura de inscrições dos concursos públicos
No artigo 55, o reconhecimento que o período probatório para a CLT são 90 dias (contrato de experiência)
No artigo 56, simplifica-se o processo de documentação dos trabalhadores na URH.No artigo 57 as adequações dos
quadros à nova redação.
Artigo 56 – Se o candidato aprovado em concurso público, a
que se refere o artigo 10 da Lei Complementar nº 1.044, de 13 de
maio de 2008, com a nova redação dada pelo inciso III do artigo
1º desta lei complementar, já mantém vínculo empregatício com o
CEETEPS, o servidor terá apenas uma ampliação de carga horária e alteração do contrato de trabalho, se necessário.
Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica
quando:
1. se tratar de um emprego público permanente de Professor de Ensino Superior e outro de Professor de Ensino Médio
e Técnico;
2. se tratar de um emprego público técnico com outro
de professor.
Artigo 57 - Os Subquadros a que se referem os incisos I, II e III
do artigo da 3º da Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de
2008, em decorrência das modificações introduzidas por esta lei
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complementar, ficam alterados na seguinte conformidade:
I – Subquadro de Empregos Públicos Permanentes
(SQEP-P) na forma prevista nos Subanexos 1 e 2 do Anexo VIII
desta lei complementar;
II – Subquadro de Empregos Públicos em Confiança
(SQEP-C) na forma prevista no Anexo IX desta lei complementar;
III – Subquadro de Empregos Públicos Permanentes
– Docentes (SQEP-PD) na forma prevista no Anexo X desta lei
complementar.
Parágrafo único - Os empregos públicos de que trata este
artigo serão preenchidos gradativamente, de acordo com as necessidades da estrutura organizacional vigente e da implantação
da expansão de unidades escolares.
Artigo 58 - Fica o Centro Estadual de Educação Tecnológica
“Paula Souza” autorizado a contratar plano de saúde para os servidores de seu Quadro de Pessoal, observadas as disponibilidades orçamentária e financeira.
No artigo 58 a autorização para o CEETEPS contratar o
plano de saúde para os trabalhadores, quando tiver dinheiro....
No artigo 59, as novas denominações de algumas
classes.
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Artigo 59 - Ficam instituídas no Quadro de Pessoal do Centro
Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS
as classes de:
I – Operacional de Suporte;
II - Agente de Supervisão Educacional;
III - Secretário Geral;
IV - Assistente de Supervisão Educacional;
Artigo 60 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Centro
Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” - CEETEPS,
os seguintes empregos públicos:
No artigo 60 a criação de empregos públicos, já alterada pela aprovação do PLC 05/14 – “o quantitativo”. Foi
transformado em Lei 1242/14.
I – no Subquadro de Empregos Públicos Permanentes
(SQEP-P), a que se refere o inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008, com as modificações
introduzidas pelo inciso I do artigo 6º desta lei complementar:
a) 428 (quatrocentos e vinte e oito) empregos públicos
de Operacional de Suporte, padrão I-A.
b) 49 (quarenta e nove) de Agente de Supervisão Educacional, padrão I-A;
II – no Subquadro de Empregos Públicos em Confiança (SQEP-C), a que se refere o inciso II do artigo 3º da Lei Com-
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plementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008, com as modificações
introduzidas pelo inciso II do artigo 6º desta lei complementar:
a) 1 (um) de Secretário Geral, referência 10;
b) 20 (vinte) de Assistente de Supervisão Educacional,
referência 11;

limites orçamentários.
No artigo 62 a autorização para contratação de docentes e auxiliares de docentes vagas
No artigo 63 a garantia dos direitos dos servidores regidos pelo ESCEPS

No artigo 61 a extinção do pessoal da área da saúde. A
proposta do CEETEPS é a terceirização. A proposta do SINTEPS,
materializada no processo judicial para a implantação do SESMET – Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho aguarda
julgamento final em Brasília. Já ganhamos nas duas primeiras
instâncias

Artigo 63 – O disposto nesta lei complementar aplica-se aos
servidores regidos pelo Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula
Souza” e, no que couber, aos inativos que pertenceram a esse
regime quando em atividade, aos seus pensionistas, bem como
às complementações de aposentadoria e pensões.

Artigo 61 – Os empregos públicos e as funções autárquicas
das classes de Técnico de Saúde, Analista Técnico de Saúde e
Analista Técnico Especializado de Saúde ficam extintos na seguinte conformidade:
I- os vagos, na data da publicação desta lei complementar;
II – as preenchidas ou providas, nas respectivas vacâncias.

No artigo 64, a vigência da lei e as exceções.Aqui se
estabelece o início dos 30% de hora atividade nas ETECS para
1º de janeiro de 2016.

Artigo 62 - O Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” fica autorizado, a partir da publicação desta lei complementar, a realizar reposição automática das vagas de Docentes
e Auxiliares de Docentes, ocorridas no exercício, obedecidos os
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Artigo 64 – Esta lei complementar e suas disposições transitórias entram em vigor na data de sua publicação produzindo
efeitos, a partir de 1º de julho de 2014, exceto o item 2 do § 3º
do artigo 20, com a nova redação dada pelo inciso VI do artigo 1º
desta lei complementar, que terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2016, ficando revogadas as disposições em contrário, em
especial os artigos 7º, 8º, 11, 13, 19, 34 da Lei Complementar nº
1.044, de 13 de maio de 2008, bem como os artigos 1º, 2º, 3º e 4º
da Lei Complementar nº 1.148, de 15 de setembro de 2011.
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CAPÍTULO V
NESTE CAPÍTULO ESTÃO AS REGRAS PARA ENQUADRAMENTO DOS ATUAIS TRABALHADORES NA NOVA CARREIRA.
São as disposições transitórias da Lei Complementar 1240/14 e
as alterações da Lei complementar 1252/14
Disposições Transitórias
Artigo 1º, 2º e 3º já foram realizados no enquadramento de 1º de
julho de 2014
Artigo 1º - As classes constantes dos Anexos XI e XII desta lei
complementar ficam enquadradas na forma neles prevista.
Artigo 2º - Os atuais servidores ocupantes de empregos públicos permanentes correspondentes às classes constantes do
Anexo XI desta lei complementar ficam enquadrados, a partir de
1º de julho de 2014, na seguinte conformidade:
I – docentes de FATEC’s:
a) de Professor Assistente, referência PS-1, para Professor de Ensino Superior, referência I, grau A;
b) de Professor Associado I, referência PS-2 para Professor de Ensino Superior, referência II, grau A;
c) de Professor Associado II, referência PS-3, para Pro-
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fessor de Ensino Superior, referência II, grau C;
d) de Professor Pleno I, referência PS-4, para Professor de Ensino Superior, referência III, grau A;
e) de Professor Pleno II, referência PS-5 para Professor de Ensino Superior, referência III, grau C;
II – docentes de ETEC’s:
a) de Professor I, referência P-1, para Professor de
Ensino Médio e Técnico, referência I, grau A;
b) de Professor II, referência P-2 para Professor de
Ensino Médio e Técnico, referência I, grau C;
c) de Professor III, referência P-3, para Professor de
Ensino Médio e Técnico, referência II, grau A.
d) de Professor IV, referência P-4, para Professor de
Ensino Médio e Técnico, referência II, grau C;
e) de Professor V, referência P-5, para Professor de
Ensino Médio e Técnico, referência III, grau A;
f) de Professor VI, referência P-6, para Professor De
Ensino Médio e Técnico, referência III, grau C;
III – Auxiliares de Docentes:
a) de Auxiliar de Docente I, referência AD-1, para Auxiliar de Docente, referência I, grau A;
b) Auxiliar de Docente II, referência AD-2, para Auxiliar
de Docente, referência I, grau C;
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c) Auxiliar de Docente III, referência AD-3, para Auxiliar
de Docente, referência II, grau A;
IV – demais classes correspondentes aos empregos
públicos permanentes:
a) de Especialista em Planejamento Educacional, referência 7; Especialista em Planejamento em Obras, referência 9;
Especialista em Planejamento em Gestão, referência 7; e Analista
de Suporte e Sistema, referência 8, para Especialista em Planejamento Educacional, Obras e Gestão, referência I;
b) de Analista Técnico Administrativo, referência 6 e
Analista Técnico Educacional, referência 6, para Analista de Suporte e Gestão, referência I;
Correções de redação aprovadas no PLC 17/14, através de
emenda do SINTEPS.
c) de Analista Técnico de Saúde, referência 2-AS, para
Analista Técnico de Saúde, referência I;
d) de Técnico de Saúde, referência 1-AS, para Técnico
de Saúde, referência I;
e) de Auxiliar Administrativo, referência 4, Técnico Administrativo, referência 5 e Técnico Especializado, referência 5,
para Agente Técnico e Administrativo, referência I.
f) Agente de Segurança Interna, referência 1; Agente
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de Transporte, referência 3; Auxiliar de Serviço Operacional,
referência 1; Oficial de Serviço Operacional, referência 2; e
Operador de Máquinas Agrícolas, referência 2, para Auxiliar de
Apoio, referência I.
§ 1º - Para os integrantes da classe de Auxiliar de Docente, além
das regras previstas no inciso III deste artigo, aplicar-se-á o reenquadramento nos graus superiores da referência em que foram enquadrados, considerando-se para esse fim 1 (um) grau
para cada 2 (dois) anos de efetivo exercício na respectiva classe.
(NR)
§ 2º - O reenquadramento previsto no parágrafo anterior será efetuado a partir dos graus A ou Grau C, a que se referem às alíneas
do inciso III deste artigo.
§ 3º - Os integrantes das classes referidas no inciso IV deste artigo, ficam enquadrados na forma ali prevista, mantido o respectivo grau em que se encontravam na data da vigência desta lei
complementar.
Artigo 3º - Os atuais servidores ocupantes de empregos públicos em confiança serão enquadrados na forma indicada no Anexo XII desta lei complementar.

As alterações da LC 1.252/2014
(que era o PLC 17/2014).

As observações do Sinteps
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Parágrafo único – Se em decorrência da aplicação do disposto no “caput” deste artigo o valor retribuição mensal das funções autárquicas de chefia e encarregatura for inferior à do mês
imediatamente anterior ao da vigência desta lei complementar, os
servidores farão jus a diferença a título de vantagem pessoal, a
ser paga em código distinto.
Em julho de 2015, os docentes e os servidores técnicos
e administrativos progridem 1 grau para cada 2 anos de efetivo
exercício no CEETEPS. A contagem começa do grau A. Emenda
do SINTEPS no PLC 07/14 confirmada no PLC 17/14

referência em que o docente estiver enquadrado, proceder-se-á
o seu enquadramento no grau “P” da mesma referência, hipótese em que não haverá apuração de qualquer valor a título de
vantagem pessoal.”

Artigo 4º-A - Os docentes de FATECs e ETECs e os servidores
administrativos terão progressão especial, a partir de 1º de julho
de 2015, considerando-se, para esse fim, 1 (um) grau para cada
2 (dois) anos de efetivo exercício na respectiva classe, para
enquadramento nos graus superiores, na forma estabelecida
neste artigo.

Artigo 6º - Para os atuais servidores integrantes das classes
de Docentes e Auxiliar de Docente o início da contagem de tempo para fins de interstícios mencionados nos artigos 15 e 16 da
Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008, com a nova
redação dada pelo inciso V do artigo 1º desta lei complementar,
será a partir da data da vigência desta lei complementar.
Parágrafo único – Para os Docentes de ETEC e FATEC e para
os integrantes das classes permanentes de Técnicos e Administrativos que fizerem jus a progressão especial nos termos do
artigo 4º-A das Disposições Transitórias desta lei complementar,
a contagem de tempo para o interstício previsto no artigo 16 da
Lei Complementar 1.044, de 13 de maio de 2008, com redação
dada pelo inciso V do artigo 1º desta lei complementar, terá início a partir de 1º de julho de 2015.

§1º - Para fins do disposto no “caput” deste artigo, o tempo de
efetivo exercício será sempre contado a partir do grau A na respectiva classe.
§ 2º - Se da apuração do tempo de efetivo exercício, para fins de
progressão especial prevista neste artigo, resultar em somatório
de tempo superior ao previsto para alcance do último grau da

Lei 1.044/2008

As alterações da LC 1.240/2014
(que era o PLC 07/2014).

Artigo 5º - Fica mantido, aos docentes das Escolas Técnicas,
o percentual de 20% (vinte por cento) referente ao tempo destinado as horas-atividades de que trata o item 2 do §3º do artigo
20 da Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008, até
31 de dezembro de 2015.

As alterações da LC 1.252/2014
(que era o PLC 17/2014).

As observações do Sinteps
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Artigo 7º – Os atuais docentes de FATEC’s, optantes pelo Regime
de Jornada Integral-RJI, que, na publicação desta lei complementar, estejam exercendo as atividades relacionadas à administração
acadêmica e ao exercício de função administrativa do CEETEPS,
ficam mantidos nessas condições até o termino dos respectivos
projetos que originaram o ingresso no referido regime.
Parágrafo único - Encerrados os projetos mencionados neste artigo, os docentes de que trata o “caput” deste artigo poderão
integrar o Regime de Jornada Integral – RJI, respeitado o disposto
no § 2º do artigo 25 da Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio
de 2008, com a redação dada pelo inciso VIII do artigo 1º desta lei
complementar. (NR)
Artigo 8º - Para os docentes de FATEC, que se encontravam
em Regime de Jornada Integral, anteriormente à vigência da Lei
Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008, e que não tenham sido beneficiados pela Resolução Unesp 22/90, poderão
contar aquele tempo anterior até 31.03.2008, exclusivamente,
para os fins de que trata a incorporação de décimos previstos no

Lei 1.044/2008

As alterações da LC 1.240/2014
(que era o PLC 07/2014).

artigo 33 da referida lei complementar.
Os docentes terão novo enquadramento em julho de
2016 para alcançarem a referência correspondente à sua titulação, caso não tenham alcançado nos dois primeiros enquadramentos. Estes, contam o tempo para novo enquadramento a
partir de julho de 2016.
Artigo 9º - Será realizada promoção especial para os docentes de
FATEC e ETEC, mantido o grau em que estiver enquadrado, com
vigência a partir de 1º de julho de 2016, obedecidos para esse fim
os requisitos estabelecidos nos itens 1 e 2 do § 1º do artigo 15 da
Lei Complementar nº 1.044, de 13 de maio de 2008, com a redação dada pelo inciso V do artigo 1º desta lei complementar.
Parágrafo único - Para os docentes que fizerem jus a promoção
especial nos termos deste artigo, a contagem de tempo para o
interstício previsto no inciso I do artigo 15 da Lei Complementar
nº 1.044, de 13 de maio de 2008, com a redação dada pelo
inciso V do artigo 1º desta lei complementar, terá início a partir
de 1º de julho de 2016.”

As alterações da LC 1.252/2014
(que era o PLC 17/2014).

As observações do Sinteps
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Além das lutas...

Veja aqui alguns benefícios que você, sindicalizado, tem:

Assistência jurídica gratuita aos filiados

O Sinteps conta com os serviços de
J. Hassan Advogados Associados, oferecendo assistência
gratuita aos filiados em ações coletivas e individuais relativas às questões profissionais contra o Ceeteps. O atendimento pode ser feito pessoalmente, preferencialmente às
quartas-feiras, com agendamento prévio por telefone (1133131528) ou pelo e-mail juridico@sinteps.org.br.
O atendimento também pode ser feito por telefone: neste caso, é possível fazer um agendamento (pelo
mesmo telefone ou e-mail), para que o advogado ligue ao
filiado em horário combinado.

Saúde
Planos de Saúde: Convênios Empresa com a Unimed Mococa, Unimed Sorocaba e Unimed Pindamonhangaba
Os planos podem ser utilizados pelos filiados ao

Sinteps e seus dependentes. É preciso fazer a inscrição no
formulário próprio de cada operadora. O pagamento é feito
em débito automático na conta corrente do filiado.

Planos Odontológicos: Oral Odonto e OdontoPrev

Os planos podem ser utilizados pelos filiados ao
Sinteps e seus dependentes. É preciso inscrever-se no formulário próprio de cada operadora.

Farmácias: Convênio com a rede FARMACONDE e FarMais

(unidade do Bom Retiro/SP), que oferecem descontos variados para filiados. Produtos adquiridos no período de 20
do mês a 19 do mês seguinte serão cobrados em débito automático no quinto dia útil do mês subsequente. Para realizar o seu cadastro neste convênio, preencha a ficha disponível no site (www.sinteps.org.br, no item Convênios) e envie
para o setor de convênios do Sinteps. Para fazer compras,
basta informar que é filiado ao Sinteps e apresentar o RG.
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Drogaria São Paulo: O Sinteps está em negociação com esta grande rede, que tem farmácias em todo
o estado. Para que tenha início, é necessária a adesão
de 130 interessados (para saber detalhes, escreva para
tesouraria@sinteps.org.br).

todo, sendo necessário preencher ficha de inscrição no
site (www.sinteps.org.br, no item Convênios), onde também há valores de diárias e condições de pagamento. Na
alta temporada e feriados prolongados, as reservas obedecem a ordem de inscrição e pagamento.

Lazer

Convênio com agências de viagem

Convênio com as colônias de férias da AOJESP

Válido para as colônias que a AOJESP mantém em
Caraguatatuba e Solar da Cantareira. O convênio pode ser
usufruído pelos filiados aos Sinteps e seus dependentes
o ano inteiro, sendo necessário preencher ficha de inscrição no site (www.sinteps.org.br, no item Convênios), onde
também estão disponíveis valores de diárias e condições
de pagamento.

Convênio com as colônias de férias da APEOESP

Válido para as colônias que a APEOESP mantém
em Ubatuba, Thermas de Ibirá, Praia Grande e Águas de
São Pedro. O convênio pode ser usufruído pelos filiados e
seus dependentes na baixa temporada. É preciso preencher ficha de inscrição no site (www.sinteps.org.br, no item
Convênios) e submeter-se a sorteio. No site, confira valores
de diárias e condições de pagamento.

Convênio com a Pousada das Araras (Ubatuba)

A pousada atende filiados e dependentes o ano

Convênio com as empresas Magg Turismo e Pacific Viagens, que oferecem consultoria e assistência para
viagens temáticas, individuais, de grupos e cruzeiros. Detalhes podem ser conferidos no site (www.sinteps.org.br,
no item Convênios).

Serviços
Faculdades e universidades

Parcerias com algumas instituições (UMC, Braz
Cubas, Uninove, FESPSP, Asser/Rio Claro, Anhanguera,
Unilus, Unisanta e Fac. Bilac), que concedem descontos
variados aos filiados (e aos seus filhos, em alguns casos).
Basta apresentar, na secretaria da instituição, a Declaração de Filiado, que pode ser solicitada pelo e-mail cadastro@sinteps.org.br.

Verbo Educacional

A empresa oferece desconto na realização de
cursos de especialização e na venda de publicações na
área jurídica (www.verbojuridico.com.br) e em diversas
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áreas do conhecimento (www.verboeducacional.com.br).
Para mais informações, o filiado do Sinteps pode
ligar para 0800 601 8686 ou escrever para atendimento@
verboeducacional.com.br.

STB - Student Travel Bureau

O STB - Student Travel Bureau fornece uma carteirinha de viagem internacional, que permite descontos em
museus, galerias, loja etc, no mundo todo. A empresa também organiza pacotes para cursos de especialização e MBA
no exterior. A carteirinha tem um custo anual de R$ 35,00.
Para informações e cadastro, ligue para (11) 3038-1551.

Consultoria, cursos e produtos de beleza

Com a consultora Luciana dos Reis: informações e
agendamento pelo e-mail lureis1972@gmail.com.
Com o Instituto Vita Bella – Clínica Estética e Formação Profissional: oferece 20% de desconto para filiados
em serviços variados de estética (lipo-cavitação, drenagem
linfática, peeling químico, tratamento de acne, clareamento facial e outros). Contatos pelos telefones (11) 4992-0100
e (11) 4427-5695.

Oficina mecânica em São Paulo

Parceria com a Oficina Mecânica Mario, localizada
no bairro da Casa Verde, em São Paulo: Oferece desconto
de 10% em serviços de mecânica geral e elétrica. Mais informações pelo telefone (11) 33119708.

Corretora de Seguros e de planos de saúde

Parceria com a TVF Corretora de Seguros, localizada no bairro do Bom Retiro, em São Paulo: oferece 10% de
descontos em seguros de automóvel, residencial, de vida,
saúde e outros. Informações pelos fones (11) 99744 9840 e
(11) 3225-0671 ou em www.tvfcorretora.com.br.

Dança de salão e de ritmo para mulheres

As aulas são oferecidas por professores de dança
na sede do Sinteps, em São Paulo. Às segundas (das 12h às
13h) e às quartas (das 17h30 às 18h30), há turmas de dança de salão. Às quintas, das 17h às 18h, há uma turma de
“ritmo para mulheres”. Informações sobre preços, promoções e agendamentos podem ser vistas com Márcia, pelos
telefones do Sinteps: (11) 33131528 e (11) 33135385.

Para mais detalhes, navegue em

www.sinteps.org.br
(item Convênios)

E, se você tem interesse que o Sinteps faça algum
convênio para a sua unidade ou região, envie
proposta por escrito para sinteps@uol.com.br
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Como funciona o jurídico do Sinteps
Os direitos dos trabalhadores na justiça brasileira

É necessário esclarecer que a

justiça brasileira julga por entendimento
e, por isso, há sentenças positivas e negativas para o mesmo direito. Além disso,
ainda, há dois graus de recursos, de composição diferente.
O juiz de primeiro grau julga o
processo que lhe é apresentado, de acordo
com a sua interpretação da lei. Por isso, na primeira
instância (primeiro grau) temos o mesmo direito sendo julgado de maneiras diferentes, ou seja, uns ganham e outros perdem.
Assim que um processo recebe a sentença no
primeiro grau, se o trabalhador ganhou, o Ceeteps recorre, ou seja, pede à segunda instância que reveja o
posicionamento da primeira instância.
Se, ao contrário, o trabalhador perder na primeira instância, quem recorre à segunda instância é o
Sinteps.
Na segunda instância, também o julgamento
é feito por interpretação da lei, porém, a corte é com-

posta de três juízes, e aí são necessários
pelo menos dois juízes entenderem da
mesma maneira para que o acórdão seja
proferido.
Mas o processo não acaba aí, ele
ainda pode seguir, por recurso da parte
perdedora, para a 3ª instância, ou seja, os
Tribunais Superiores.
Nestes tribunais – STJ, STF ou TST – que são
usados conforme a causa, o julgamento é feito pelos
ministros do tribunal e, assim, são necessários mais
que três votos para que o acórdão seja proferido.
Caso os tribunais superiores não aceitem
o recurso proposto (por entenderem que a matéria
não é passível de recurso), ainda há a possibilidade
de recorrer dessa decisão para forçar o julgamento
do recurso.
O que for decidido nos tribunais superiores
deve ser cumprido, porque não há mais recursos.
Até caminhar por todas estas etapas, os
processos se arrastam por anos e os trabalhadores
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dependem da decisão de juízes para ter seus direitos respeitados. Mas, sem dúvida, é um caminho a
ser usado.
Mesmo demorando muito tempo, quando
a decisão é mantida a nosso favor, todos os direitos
ganhos são retroativos até cinco anos antes do ajuizamento da ação.
Exemplos disso, na nossa vida cotidiana, são:
o Adicional Noturno, o Descanso Semanal Remunerado e o pagamento do 13º salário como manda a lei.
Muitos trabalhadores, há muitos anos, vêm entrando
com estes processos, sendo que a maioria já recebia
mensalmente o benefício antes da carreira de 2008,
como é o caso do DSR, que finalmente foi absorvido
no âmbito do Ceeteps.
Graças a esta ação vitoriosa do Sinteps, também hoje é possível uma quantidade maior de aulas
semanais. Antes do DSR, o máximo eram 33 aulas,
hoje, são 37,5 aulas, porque pagar o DSR significa
mudar a fórmula de cálculo da quantidade mensal
de aulas e os trabalhadores podem ganhar mais e do
jeito certo.
É um caminho longo, e muitos ainda aguardam o pagamento dos valores que ficaram para trás (os
famosos precatórios), mas a conquista do direito veio
para todos. Assim será também com a Isonomia, ação
capitaneada pelo Sinteps que tem enorme índice de vi-

tória e que, atualmente, está no STF para decisão final
sobre o tema. Nesse caso, os ministros estão pedindo a
suspensão dos recursos para julgar no plenário (uniformizar o entendimento sobre o assunto), porém, alguns
outros ministros continuam julgando a nosso favor,
como Gilmar Mendes e Carmem Lúcia (que não mais
se encontra naquele tribunal).
A Sexta Parte é outro direito retirado pelo
governo Serra, que está em debate nos tribunais e
com várias decisões favoráveis aos trabalhadores,
muito embora haja algumas decisões negativas em
primeira instância.
O Adicional de Insalubridade, o Adicional de
Periculosidade e a multa de 40% do FGTS são ações
que devem ser impetradas pelos trabalhadores.
Recentemente, conquistamos uma vitória
importante numa reivindicação “pré-histórica” da
categoria. A aceitação de atestados médicos particulares no abono de faltas dos trabalhadores CLT. Foi
o Sinteps, por meio de sua assessoria jurídica, que
conquistou este direito.
Estamos na terceira instância (já ganhamos nas
duas primeiras) para a decisão final sobre a implantação do SESMET – Serviço de Segurança e Medicina do
Trabalho em todas as unidades do Ceeteps. Isso significa que o Centro Paula Souza terá que contratar médico, engenheiro e equipe do trabalho, a fim de pro-
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mover a saúde do trabalhador, como manda a lei; caso
não o faça, que autorize o Sinteps a fazê-lo, sendo obrigado, nesse caso, a acatar as nossas escolhas.
Assim, o objetivo deste texto é esclarecer aos
trabalhadores que na justiça não há milagres. O tempo
é longo e, no mínimo, o recurso à segunda instância
acontece. Porém, este é mais um caminho que o trabalhador tem para obter seus direitos.
As conquistas vêm muito mais rapidamente
na luta e, por isso, anualmente o Sinteps chama a categoria à mobilização, na data-base, por todos estes
direitos não cumpridos pelo empregador. Ano a ano,
vamos conquistando um pouco mais, e aquilo que não
é conquistado na luta pode e deve ser pleiteado judicialmente, pois um caminho não impede o outro.
São muitas as ações – coletivas e individuais –
que o Sinteps propõe. Além das já citadas, temos, por
exemplo, a URV, Critérios do Bônus Resultado, Isenção de imposto no Bônus Resultado, Reintegração de aposentados (que antes eram
demitidos), Contra o desconto das faltas nas
reuniões pedagógicas, Pelo pagamento das
janelas, Denúncias ao Ministério Público e as

importantíssimas ações contra o Assédio Moral cometido no Ceeteps.
A assessoria jurídica do Sinteps orienta a todos os trabalhadores, independente de filiação, mas
as ações são impetradas somente para os sindicalizados, sem pagamento das custas e da movimentação
do processo. O trabalhador somente paga 5% quando
receber seu precatório. Se você fizer as contas, verá
que é muito mais vantajoso se filiar ao Sinteps, que
não promete mágica, mas garante um trabalho sério e
honesto. Além de economizar com advogado e custas
processuais, você ainda terá reembolsado 60% do valor descontado anualmente a título de Imposto Sindical (este é o percentual que fica com o Sindicato, e os
40% restantes vão para o governo).
Visite o departamento jurídico, no site do
Sinteps (www.sinteps.org.br) e veja todas as ações
que já estão em andamento. Se o seu caso não se enquadrar em qualquer delas, mande um
e-mail para juridico@sinteps.org.br ou
ligue (11) 3313.1528, (11) 3313.5385, para
marcar um atendimento, que pode ser
presencial ou por telefone.
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PROPOSTA DE FILIAÇÃO
PROPOSTA DE FILIAÇÃO

Ainda não é
filiado?
Chegou a
hora!
Não fique
só... fique
sócio!

DADOS PESSOAIS:
NOME:
DATA DE NASC.:

SEXO: M(

ESTADO CIVIL:
NOME DA MAE:
RG:
Nº CTPS:
CARGO:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:
FONE RESIDENCIAL: (
E-MAIL:

Para se filiar
ao Sinteps, é
necessário
preencher e
assinar a
ficha ao lado,
enviando-a
juntamente
com a cópia
do último
holerite para:

)

Sindicato dos Trabalhadores
do Centro Paula Souza

F(

)

Nº CARTAO SUS:
CPF:
SÉRIE:

)

PIS:
CLT ( ) ESTATUTARIO(
DATA ADMISSAO NO CEETEPS:
ESTADO:

CEP:
CELULAR: (

)

OBRIGATORIO O PREENCHIMENTO DE TODOS

DADOS PROFISSIONAIS:
UNIDADE DE ORIGEM:
TRABALHA EM OUTRAS UNIDADES DO CEETEPS:

SINTEPS
Caixa Postal:
Nº 13850
São Paulo - SP
Cep: 01216-970

(

) SIM

(

) NÃO

QUAIS ? :

À DIRETORIA EXECUTIVA DO SINTEPS:

Destaque na linha do picote

À diretoria Executiva do Sinteps:

Desejando
fortalecer
nossa categoria
solicito
minha
Desejando
fortalecer
nossa categoria,
solicito minha
inscrição
como filiado/a
inscrição
como filiado aos
nesse
no
Sinteps, sujeitando-me
seussindicato
estatutos sujeitando-me
e regimentos. Se,aos
por alguma
seus estatutos e regimentos. Se por algum motivo vier a
razão, desejar me desligar, estou ciente de que é preciso fazê-lo por escrito
solicitar meu desligamento, estou ciente que deverá ser
efeito
que deverei
estar emediaque
comdeverei
a tesouraria
da entidade,
por escrito
estar
em dia podendo
com a o
Sindicato
cobrarconforme
os débitos existentes.
estar ciente
de queo o valor
tesouraria,
consta doDeclaro
estatuto,
podendo
sindicato
cobrar
osé de
débitos
existentes.
Declaro estar
da
mensalidade
sindical
1% do meu
salário*, descontado
no holerite.
ciente que salário
o valorbase
da +
mensalidade
sindical é 1% do meu
*Estatutários:
adicional de função.
salário*docente:
descontado
em holerite.
*Pessoal
hora aula
+ hora atividade.
*Auxiliares e instrutores: Hora atividade + adicional de função.
*(salário base + adicional de função) para o pessoal autárquico
*(hora aula + hora atividade) para o pessoal docente

LOCAL E DATA

Local e data

ASSINATURA

Assinatura

)
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FILE-SE AO SINTEPS!
JUNTOS, CONQUISTAMOS MAIS!
FILE-SE AO SINTEPS!
JUNTOS, CONQUISTAMOS MAIS!

FILE-SE AO SINTEPS!
JUNTOS, CONQUISTAMOS MAIS!
FILE-SE AO SINTEPS!
JUNTOS, CONQUISTAMOS MAIS!

Destaque na linha do picote

FILE-SE AO SINTEPS!
JUNTOS, CONQUISTAMOS MAIS!
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Sinteps !

Juntos, conquistamos mais !
Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza
Praça Coronel Fernando Prestes, 74 - Bom Retiro.
Cep 01124-060 - São Paulo - SP.
Endereço para correspondência: Caixa Postal 13.850,
Cep 01216-970 - SP/SP.
Fones: (11) 3313-1528 e (11) 3313-5385.

sinteps@uol.com.br / www.sinteps.org.br
www.facebook.com/#!/sindicatodostrabalhadores.sinteps

