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PRÉ-PAUTA DA CAMPANHA SALARIAL 2019 

1. Recomposição salarial sobre o vencimento conforme o disposto no Estatuto do Educador; 

2. Cumprimento da implantação das gratificações do Estatuto do Educador: Área de Risco e Difícil 

Acesso; 

3. Concessão das Promoções, Titulações e automaticidade das Progressões; 

4. Regularização imediata das Progressões dos (as) professores (as) que mesmo tendo preenchido os 

requisitos dispostos no Estatuto do Magistério não tiveram seus direitos assegurados; 

5. Garantir a Unificação de duas matrículas ao interesse do Professor (a); 

6. Manutenção da política de ampliação; 

7. Recomposição salarial para os Funcionários da Educação pelo aumento da Gratificação do 

Profuncionário; 

8. Criar o programa Estadual do Profuncionário; 

9. Extensão da oferta do Programa Estadual do Profuncionário a todas Regionais através dos IEMAS; 

10. Implantação do Curso de Tecnólogo superior em Processos Escolares para funcionário de escola; 

11. Concurso público permanente para todas as áreas da Educação; 

12. Implantar nos Centros de Ensino a Universalização da Internet e Laboratórios de Robótica, 

Tecnologia, dentre outros; 

13. Implantação da formação continuada em todas as áreas como política permanente na rede 

estadual de ensino; 

14. Garantir condições dignas de trabalho com melhorias na estrutura material e física das Unidades 

Escolares; 

15. Ampliação e efetivação da política de combate à violência na escola; 

16. Fim da terceirização na educação; 

17. Atualização do valor do vale transporte; 

18. Garantir Vale Alimentação aos profissionais da educação; 

19. Regionalização do atendimento à saúde do Servidor Público; 

20. Pela manutenção da Aposentadoria Especial dos Profissionais do Magistério; 

21. Não adoção por parte do governo do Estado às Reformas feitas pelo Governo Federal. Escola sem 

partido (manutenção da liberdade de cátedra), Reforma do ensino médio (manutenção das disciplinas 

no currículo escolar e contra a implantação da EAD na ed. Básica); 


