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relação aos números de professores efetivos e
temporários no município por disciplina.
Esperamos que a secretária de educação, Lindomar
Soares, atenda ao MP para que possamos avançar
nas futuras convocações”, pondera Maria Santos.
Na última quarta-feira, 18 de outubro, os
professores do cadastro de reserva realizaram
um ato na Igreja Redonda no município de
Caucaia. Na oportunidade, acontecia uma
homenagem da Prefeitura Municipal de Caucaia
em alusão ao Dia do Professor, celebrado em 15
de Outubro.
Maria Santos, presidente do Sindsep,
participou da celebração, ressaltando a
importância da convocação imediata desses
trabalhadores, haja vista que o município já tem
em seu quadro funcional cerca de 200
professores contratados que foram aprovados e
assumiram mediante uma Recomendação do
Ministério Público. No entanto, a presidente
reiterou que existem vagas remanescentes desde
a última convocação para o cargo do magistério,
pois alguns convocados não apresentaram a
documentação necessária para tomar posse ou
solicitaram exoneração após assumir o cargo.
Os professores do Cadastro de Reserva
ficaram com esperança após o pronunciamento
do prefeito, Naumi Amorim e de outras
autoridades do município. No mesmo dia, o
Sindsep esteve no Ministério Público buscando
informações sobre os encaminhamentos da ação.
Na ocasião a promotora reafirmou que vai
convocar audiência com o prefeito, bem como
irá acompanhar os pontos que acreditamos são
relevantes: convocação imediata das vagas
remanescentes(levantamento já enviado pelo
Sindsep), contrato do CR, prorrogação do
concurso e criação dos cargos. O Sindsep vai
continuar acompanhando e mobilizando.
“O Ministério Público também solicitou da
Secretaria de Educação um levantamento
em

A comissão já foi formada pela Secretaria de
Administração e Recursos Humanos de Caucaia.
Essa equipe tem um papel importante para
verificar cada requisito básico para a Progressão
desses servidores, como análise dos cursos com
carga horária de 80 horas.
Estamos finalmente avançando e isso só
aconteceu porque não descansamos nenhum
minuto e pressionamos diuturnamente a prefeitura
para que enfim encaminhasse o processo.
“O sindicato está disposto a auxiliar no quer
for preciso para efetivar este direito”, destaca
Denilano Oliveira, vice-presidente do Sindsep. O
Sindsep continuará reivindicando a progressão,
pois
é um direito do trabalhador!
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BARRAR A REFORMA
TRABALHISTA: SINDSEP
O SINDSEP Caucaia esteve na Secretaria de
Educação a fim de requerer respostas às demandas
da categoria.


Núcleo Gestor

Sobre o núcleo gestor, a SME informou que
foi
enviado
ao
setor
responsável
os
encaminhamentos para a implementação do reajuste,
aprovado após intensa mobilização, devendo ser
pago no salário deste mês.

ADERE A CAMPANHA
Sindsep leva ao longo do mês de outubro para
os locais de trabalho a campanha “Outubro de Lutas Em Defesa dos Servidores e do Serviço Público
Municipal” e a coleta de assinaturas para a viabilização
do Projeto de Lei de Iniciativa Popular que propõe a
revogação da Reforma Trabalhista de Temer. No dia
26 o sindicato promoverá o Seminário Os impactos da
reforma trabalhista na vida dos servidores de Caucaia,
com
a
presença
da
professora
Adelaide
Gonçalve(UFC).

Indagou-se ainda sobre a situação dos gestores
que estavam com a gratificação pela „categoria de
escola‟ incorreta, já denunciada pela categoria e pelo
sindicato, a gestora informou que já foi corrigida
também neste mês.


Auxílio Transporte

Referente reivindicação de atualização do
reajuste do auxílio transporte, que deveria ter sido
implementada desde o primeiro semestre, a
secretaria informou que solicitará o impacto da folha
e se posicionará ainda em novembro.
O SINDSEP continuará cobrando o reajuste,
bem como reafirma sua luta pela ampliação da
concessão do direito a todos os servidores. O
sindicato lançou campanha reivindicando a
ampliação a todos os trabalhadores de todas as
secretarias.

Está acontecendo aos sábados o curso “
Organização do Trabalho no Serviço Público
Municipal” promovido pelo Sindsep em parceria
com a Uninassau. A ideia é oferecer cursos para a
formação continuada e fortalecer a progressão dos
servidores. Informações: (85) 33422324(Sindsep)

O Sindsep tem acompanhado o andamento das
demandas dos trabalhadores apresentadas à Secretaria
de Saúde, dentre elas destacamos:
Sobre a GRA, após reunião realizada com a
Secretária de Saúde, foi encaminhado ofício
requerendo seu retorno. O sindicato defende que não há
nenhum impedimento que retarde esse repasse aos
trabalhadores. Situação que se aplica à Produtividade
também suspensa desde 2015. “Essas gratificações
também são formas de valorizar o trabalhador e vamos
lutar por elas” explica Maria Santos, presidenta do
Sindsep.
Sobre o PMAQ (2ºciclo) , houve a reunião para
debater a repactuação e o próximos passos para
implementação. Continuaremos acompanhando o
processo.

