
•	 Investimento na melhoria da rede física das unidades escolares em todas as 
regiões do Estado.

•	 Redução do número de alunos por sala para os seguintes limites: Ensino 
Fundamental, 20 alunos nos anos iniciais e 25 alunos para os anos finais e até 
30 alunos para o Ensino Médio.

•	 Elaboração de uma política de formação continuada e remuneração para os 
profissionais que atendem alunos portadores de necessidades especiais.

•	 Implantação da Lei Federal 10.639/03.
•	 Regulamentar o atendimento de profissionais de assistência educacional 

(fonoaudiólogo, assistente social, fisioterapeuta, psicólogo) em todas as 
escolas estaduais.

•	 Mudança na estrutura de oferta do Ensino Médio com atendimento em todas as 
regiões do estado sem a nucleação de vagas, com a redefinição da proposta 
curricular e a oferta de todas as disciplinas em todos os anos, manutenção e 
ampliação dos laboratórios.

•	 Elaboração de uma política de formação continuada para todos os profissionais 
da educação dentro da jornada de trabalho.

•	 Estabelecimento de uma política de aproveitamento dos servidores/as 
excedentes nas escolas por Prefeituras e por outros órgãos do Estado.

•	 Fim da política de integração das escolas como forma de municipalização.
•	 Distribuição de turmas e aulas respeitando a habilitação do professor.
•	 Ampliar e democratizar a oferta e o acesso aos cursos de capacitação em libra 

para professores em exercício nas escolas da rede estadual.

DEMANDAS ESPECÍFICAS DOS SERVIDORES DAS 
SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ENSINO

•	 Reajuste do valor do cartão-alimentação.
•	 Igualdade entre o salário do Analista em Educação Básica e o salário do 

Inspetor Escolar.
•	 Concessão da gratificação do taxador para todos os Assistentes Técnicos.
•	 Concessão da gratificação paga pelo PIB também aos Analistas e Técnicos.
•	 Eleição direta para Superintendente Regional de Ensino.
•	 Equiparação do salário do Analista Educacional com o de Analista Educacional 

com função de Inspetor Escolar.

OUTRAS DEMANDAS

•	 Concessão de vale transporte e vale-alimentação a todos/as os/as 
trabalhadores/as em educação.

•	 Pagamento de adicional de periculosidade para os profissionais que trabalham 
em escolas prisionais.

•	 Criação de uma linha de crédito de financiamento para aquisição ou reforma 
da casa própria para os servidores da educação.

•	 Instituir o dia 15 de outubro como dia do educador e feriado estadual.
•	 Manutenção da gratificação de regência na hipótese de afastamento em 

decorrência do cumprimento do tempo de contribuição para aposentadoria.
•	 Cumprimento do Termo de Acordo de 2011 com o pagamento integral dos dias 

de paralisação da Campanha Salarial e Educacional 2011.
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Nos últimos anos o governo do Estado procurou desqualificar os movimentos 
reivindicatórios do funcionalismo público por meio de uma ação articulada com grandes 
planos de mídia e a judicialização do conflito. O governo recorreu ao Ministério Público e 
ao Poder Judiciário para resolver demandas que são de sua responsabilidade. 

Embora a educação mineira vivencie inúmeros problemas que vão desde a infraestrutura 
ao não cumprimento da Lei Federal 11.738/08, o Governo do Estado mantém a postura 
de impor sua gestão sem qualquer diálogo ou negociação com a categoria.

A ausência de um efetivo processo de negociação por parte do Governo do Estado nos 
traz um grande desafio de pressionar ainda mais para conquistar. 

Em 2011, a categoria elaborou através de encontros regionais a proposta de pauta de 
reivindicações. Como não houve negociação, em 2012 a pauta foi atualizada e novamente 
protocolada. 

A pauta é constituída de questões salariais, reivindicações de ações pedagógicas que 
efetivamente promovam uma educação de qualidade. Discutimos também o atual modelo 
de gestão do Instituto de Previdência que, além de uma urgente reestruturação do seu 
atendimento, precisa estabelecer um processo transparente de prestação de contas dos 
recursos arrecadados. 

Acompanhe a pauta que foi discutida e protocolada.

SALÁRIO E CARREIRA

Política de remuneração

•	 Pagamento do Piso Salarial Profissional Nacional, como vencimento básico 
para jornada de 24 horas, com a garantia do reajuste das tabelas salariais de 
acordo com o custo aluno.

Direitos e vantagens pessoais

•	 Manutenção do direito a biênios, quinquênios e demais vantagens de cada 
servidor/a.

•	 Revisão do posicionamento dos servidores com o espelhamento na carreira de 
acordo com o seu tempo de efetivo exercício e escolaridade.

•	 Garantia aos servidores em ajustamento funcional ou licença-médica, que 
sejam posicionados nas tabelas salariais, levando-se em consideração a 
gratificação de regência.

•	 Respeitar o direito às férias-prêmio do servidor, deferindo todos os pedidos já 
feitos e rediscussão do percentual limite de 20%.

•	 Pagamento imediato das vantagens já adquiridas quando do afastamento 
preliminar à aposentadoria.

Carreira

•	 Imediato cumprimento da Lei Federal 11.738/08 com a garantia de 1/3 da 
jornada de trabalho do professor para atividades de estudo e planejamento.

•	 Restabelecer os percentuais da progressão para 3% e da promoção para 22%.
•	 Imediata atualização da escolaridade dos servidores efetivos, efetivados e 

aposentados.
•	 Definição de critérios para o exercício de função gratificada.
•	 Modificação do interstício para promoção por escolaridade de 5 anos para 

anualmente. 
•	 Que o estágio probatório faça parte do interstício para promoção por 

escolaridade adicional.
•	 Que o profissional da educação que atua em APAE tenha os mesmos direitos 

relativos à progressão, promoção e a quaisquer outras políticas remuneratórias.
•	 Modificar a legislação estadual para que o afastamento do servidor em função 

de licença-médica não acarrete prejuízo em seu direito à promoção por 
escolaridade adicional.

IPSEMG e previdência

•	 Renovação imediata dos convênios médicos que foram suspensos em 2011.
•	 Imediata realização de concurso público para servidores do IPSEMG.
•	 Elaboração de uma política de prevenção à saúde do trabalhador.
•	 Reabertura dos postos ou agências do IPSEMG retornando o atendimento do 

IPSEMG família.
•	 Tornar pública e regularizar a dívida do Estado com o IPSEMG.
•	 Manter a gestão do IPSEMG integralmente pelo setor público sem qualquer 

transferência para a iniciativa privada.
•	 Realização de eleição direta para os cargos de gestão do IPSEMG.
•	 Ampliar e melhorar o atendimento médico, odontológico, convênios 

laboratoriais e perícia local em todas as regiões do Estado aumentando o 

número de Regionais de atendimento.
•	   Atualizar a publicação de todos os pedidos de aposentadoria e estabelecer 

uma política de agilidade e eficiência para os novos pedidos.
•	 Ampliação da representação dos/as trabalhadores/as nos Conselhos do 

IPSEMG.
•	 Redução do tempo de espera para todos os procedimentos realizados pelo 

IPSEMG.
•	 Possibilitar que os/as filhos/as desempregados/as dos/as servidores/as 

públicos/as sejam incluídos como dependentes.
•	 Criar Conselhos Municipais do IPSEMG.
•	 Tornar pública a prestação de conta dos fundos de Previdência do Estado.
•	 Revogação do desconto dos dependentes do servidor.

GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA E DO SISTEMA

•	 Posse de todos os diretores e vices escolhidos pela comunidade escolar.
•	 Garantia de autonomia administrativa, pedagógica e financeira para a 

unidade escolar.
•	 Elaboração de uma política para combater e acabar com o assédio moral no 

ambiente escolar e nas Superintendências Regionais de Ensino.
•	 Possibilitar que qualquer membro do colegiado escolar possa exercer a 

função de Presidente.

VÍNCULO FUNCIONAL

•	 Cumprimento do Termo de Acordo de 2010 com a realização imediata de 
concurso público de provas e títulos para todas as áreas do conhecimento, 
inclusive, para os cargos da SRE e Conservatórios de Música, com 
valorização do tempo de serviço e edital discutido com o Sind-UTE/MG.

•	 Estabelecer o direito a férias-prêmio para os efetivados pela Lei Complementar 
100/07.

•	 Estabelecer a promoção por escolaridade adicional aos servidores efetivados 
e designados.

•	 Elaboração de uma política de respeito e valorização para os/as servidores/
as em ajustamento funcional respeitando a sua restrição laboral e jornada do 
cargo e a manutenção dos direitos e vantagens.

•	 Organização do quadro escola com o aumento do número de Auxiliar de 
Serviços da Educação Básica e Especialista em Educação Básica por turno 
independente do número de turmas e retirada do cômputo dos servidores em 
ajustamento funcional. 

•	 Que os contratos dos Assistentes Técnicos de Educação Básica tenham 
vigência até janeiro do ano seguinte ao início da vigência do contrato.

•	 Garantir aos servidores efetivados, que prestaram concurso, a possibilidade 
da posse no mesmo cargo que ocupam como efetivados.

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

•	 Elaboração de políticas públicas que combatam a violência no ambiente 
escolar e garantam a segurança e a integridade física do/a trabalhador/a em 
educação em seu local de trabalho e comunidade escolar. 
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Quanto menor é o processo de 
diálogo entre uma categoria
 profissional e o seu patrão, 
maior é o conflito nesta relação. 

PISO, CARREIRA E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
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