SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
Fundado em 16 de julho de 1977

Ata da Plenária dos concursados de 40 horas da rede municipal do Rio de
Janeiro e dos professores que fizeram a opção de migração para o regime de
40 horas, realizada no dia 04 de novembro de 2014, às 18 horas, na sede do
SEPE/RJ, tendo iniciada com informes do departamento jurídico do
sindicato sobre as ações necessárias e o tramite jurídico para a convocação
dos concursados, após esses informes foram abertas as inscrições para
perguntas e propostas sobre o déficit de professores, dúvidas sobre
convocação entre outros. Muitos questionamentos sobre migração foram
feitos, inclusive sobre a possibilidade do sepe entrar com ação sobre a
migração. Foi esclarecido que em nenhuma assembleia ou outro fórum
deliberativo da categoria foi aprovada proposta de que o sepe entrasse com
ação contra a migração, não cabendo portando tal medida. O departamento
Jurídico do sindicato fez esclarecimento sobre a questão da migração, a
mudança da nomenclatura e a mudança do regime de carga horária do
trabalho. Foram feitas perguntas sobre migração e apresentadas dúvidas de
profissionais que optaram pela migração, inclusive alguns grevistas que não
puderam migrar. Foram aprovadas as seguintes propostas a serem
encaminhadas à reunião de direção: campanha com adesivos pela
convocação dos concursados, comissão para auxiliar a ação jurídica e ida a
SME, na terça-feira, dia 11 de novembro às 14 horas; nomes aprovados para
a comissão: Max, Douglas, William, Joyce e Kelly; prazo para a entrada da
ação jurídica até janeiro de 2015; ação jurídica contra o veto feito aos
profissionais que fizeram greve e foram impedidos de migrar; colocar nota
no site divulgando a ação jurídica pelo retroativo a equiparação. Nada mais
tendo a acrescentar encerro esta ata que vai assinada por mim, Susana de
Sá Gutierrez.
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