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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete do Vereador Celso Giannazi

Viaduto Jacareí, 100, Palácio Anchieta - Bairro Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01319-900
Telefone: - www.saopaulo.sp.leg.br

São Paulo, 04 de dezembro de 2020.

À

Secretaria Municipal de Educação

 

A/C: Sr. Bruno Caetano

O�cio 43º GV/ nº 192/2020

ASSUNTO: informações referentes a possível retomada de contratações dessa pasta para os diversos
cargos nas unidades educacionais.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 6510.2020/0029301-4.

  

Sr. Secretário Municipal de Educação

 

Vimos por meio deste, solicitar explicações sobre os e-mails encaminhados pelas DRE´s e ligações
possivelmente realizadas por pessoal do setor de Movimentação, sobre a retomada das chamadas para contratos
de diversos cargos (Auxiliares Técnicos de Educação, Professores de Educação Infantil, Professores de
Educação Infantil e Ensino Fundamental I e Professores de Ensino Fundamental II e Médio) com possível
convocação para comparecimento em DRE´s via Diário Oficial, amanhã dia 05/12/2020.

Questionamos:

1. O motivo da reabertura para contratações e não andamento dos processos para homologação e nomeação
dos concursados, conforme números de SEI abaixo:

6016.2018/0058850-3 autorização para nomeação de 1.346 Professores de Educação Infantil e
Ensino Fundamental I;
6016.2018/0061599-3 – autorização para nomeação de 113 candidatos aprovados – Concurso
público de ingresso para provimento de cargos de Professor de Ensino Fundamental II e Médio, dos
componentes curriculares: Artes, Educação Física, Geografia e Inglês, da Classe dos Docentes, da
carreira do Magistério, do Quadro dos Profissionais de Educação;
6016.2020/0018843-6 autorização da nomeação de 201 Professores de Educação Infantil;
6016.2019/0067434-7 autorização da nomeação de 105 candidatos ao cargo de Diretor de Escola e
27 ao de Supervisor Escolar; professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I;

6016.2017/0041152-0 autorização para abertura concurso público de ingresso para provimento de cargos
de Auxiliar Técnico de Educação, do Quadro de Apoio à Educação, do Quadro dos Profissionais de
Educação;
6016.2017/0034738-5 autorização para abertura concurso público de acesso para provimento de cargos de
Coordenador Pedagógico, da classe dos Gestores Educacionais, da Carreira do Magistério Municipal, do
Quadro dos Profissionais de Educação;
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2. O número de cargos vagos, até a presente data, para as funções de Auxiliares Técnicos de Educação,
Professores de Educação Infantil, Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, Professores
de Ensino Fundamental II e Médio, Coordenadores Pedagógicos, Diretores de escola e Supervisores de
Ensino;

3. O número de servidores por cargos, nas funções de Agentes de Apoio, Auxiliares Técnicos de Educação
(ATE), Professores de Educação Infantil (PEI), Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I
(PEIF), Professores de Ensino Fundamental II e Médio, Coordenadores Pedagógicos, Assistentes de
Diretor de Escola, Diretores de Escola e Supervisores de Ensino  que encontram-se licenciados ou nas
condições que o Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020  estabelece para afastamento: a) as servidoras
gestantes e lactantes; b) os servidores maiores de 60 (sessenta) anos; c) os servidores expostos a qualquer
doença ou outra condição de risco de desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção
pelo coronavírus, nos termos definidos pelas autoridades de saúde e sanitária; d) os servidores com
deficiência que estejam no grupo de risco, nos termos definidos pelas autoridades de saúde e sanitária;

4. Data das publicações das autorizações para nomeação dos concursos;
5. Data de convocação de todos os profissionais já autorizados na rede municipal de ensino.

 

Queremos ressaltar mais uma vez que há profissionais que prestaram concursos e esperam nomeação. A
movimentação para contratos e a falta de notícias sobre a chamada dos concursos mostra o total desrespeito
dessa gestão com os milhares de aprovados nos concursos públicos desta pasta que estão aguardando há anos a
possibilidade de ingressar na rede municipal.

Lembramos também que a questão das nomeações foi amplamente abordada em todas as reuniões do Secretário
Municipal de Educação, Bruno Caetano, com representantes das treze Diretorias Regionais de Educação no
movimento “Fala Rede”, onde houve um compromisso firmado de continuação em todos os processos dos
concursos públicos, mas não foi o que aconteceu até o momento.

O que estamos presenciando diariamente é o desrespeito ao diálogo aberto anteriormente, aos compromissos
estabelecidos e a toda a comunidade escolar que espera atitudes de melhoria e não de precarização da rede
municipal de ensino. Incluímos nesse documento o anexo I com o vídeo com recortes da fala do Sr. Secretário
onde promete as diversas chamadas dos concursados e anexo II com áudio de ligação, feita supostamente pela
DRE Butantã (conforme denúnica feita ao nosso mandato), no dia de hoje provinda do número de telefone:
33978400.

Por esses motivos encaminho esse ofício no aguardo de resposta rápida e assertiva.

 

                                                                                CELSO GIANNAZI 
                                                                                       Vereador

 

Ao Exmo. Sr.

Bruno Caetano

Secretário Municipal de Educação

                                                                                                                                              CG/jcsm

Documento assinado eletronicamente por Celso Luis Giannazi, Vereador(a), em 04/12/2020, às 18:07,
conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 036450042 e o código CRC A1C3273E.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 6510.2020/0029301-4 SEI nº 036450042


