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Sindicato conquista processo seletivo para diretores, 
coordenadores e secretários escolares

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Caucaia (Sindsep) conquistou a implantação, pelo 
município, do processo seletivo para diretores, coorde-
nadores e secretários escolares.

O êxito histórico foi alcançado no dia 22 de outubro em 
audiência realizada no Ministério Publico.

Dessa forma, a Prefeitura de Caucaia passa a ser obrigada 
a cumprir a Lei nº 2.172, 25 de outubro de 2010, que está 
sendo descumprida pela cidade. A mediação do MP 
iniciou-se após denúncia do Sindsep. No desfecho da 
história, o promotor exigiu o cumprimento do processo 
seletivo até aos final do mês de janeiro de 2014, que 
significa que no próximo semestre letivo a Prefeitura terá 
que começar o ano com diretores ocupando os postos 
após processo de seleção.

Os candidatos, para serem aprovados deverão ter como 
nota mínima 6. Após isso, será realizado escolha por lista 
tríplice, de acordo com a ordem de classificação dos 
candidatos. O mandato será de quatro anos.

Curso preparatório
O Sindsep realizará ainda um curso preparatório, abrindo 
inscrições após  publicação do edital de seleção.

Professores de Caucaia estão unidos contra o PL 3776/8, que
modifica a Lei do Piso

A Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Munic-
ipal do Estado do Ceará e o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Caucaia lançaram abaixo assinado 
contra o  Projeto de Lei 3776/08 que fixa a atualização do 
piso do magistério ao INPC/IBGE, que está tramitando na 

Confira cobertura especial sobre a luta dos servidores 
municipais de médio e fundamental de Caucaia que 
entreram em greve após a Prefeitura não apresentar 
proposta de plano de cargos e carreiras. Página 2!

Câmara Federal.

Para o movimento sindical da educação pública brasileira, 
este Projeto de Lei é um retrocesso na busca de valori-
zação profissional para os educadores e de mais quali-
dade para educação brasileira, por isso a mobilização 
contra o PL.

Segundo a presidente da Fetamce, Enedina Soares, “o PL 
3776/08 desvirtua a Lei do Piso Salarial Nacional. Enquan-
to o PNE preconiza valorização dos profissionais do mag-
istério da educação básica, o PL caminha na direção 
contrária e, se este projeto de lei for aprovado, com 
reajuste salarial apenas pelo INPC, em 10 anos o profes-
sor vai ganhar o valor do salário mínimo”, afirma.

Acesse o site www.sindsep.com.br e assine contra o PL.

Servidores do Médio e
Fundamental de LUTO!

Servidores municipais de Caucaia cobram a implantação 
imediata do 1/3 da carga horária do magistério para 
planejamento, conforme a Lei Nacional do Piso dos 
Professores. Queremos nossos direitos já!

1/3 para Planejamento JÁ



Servidores da educação entrarão 
na justiça se prefeitura não
implementar reajuste de 4%

Foto: manifestação dos servidores na frente da Secretaria 
de Finanças.

Na luta por melhorias salariais e os seus direitos quanto 
profissionais do magistério, os supervisores, técnicos e 
administradores de escolas do município de Caucaia mencio-
naram entrar na justiça caso a prefeitura da cidade não 
implemente, com rapidez, o reajuste salarial de 4% que 
exigem como direito dos pertencentes aos anexo V, único, da 
Lei nº 2.172, que é referente ao Plano de Carreira dos Profis-
sionais da Educação de Caucaia. 

Segundo Catarina Lima, presidente do Sindicato dos Servi-
dores municipais de Caucaia (Sindsep), foi realizada uma 
reunião com o secretário da educação, que disse apoiar os 
servidores. No entanto, segundo o secretário, para que o 
reajuste seja feito é preciso uma alteração na Lei. “Por isso, 
nós já temos alguns servidores que entraram com uma ação 
judicial, para que o andamento do processo de reajuste seja 
feito”, falou a presidente do sindicato.

Ao final do Estágio Probatório, com base nos resultados 
obtidos nas avaliações de desempenho, o servidor que é 
aprovado tem conferida a estabilidade no Serviço Público. 
Entretanto, os trabalhadores em probatório de Caucaia vem 
comunicando ao Sindicato dos Servidores municipais de 
Caucaia (Sindsep) que a Prefeitura comete irregularidades 
no processo de efetivação. Diante disso, a entidade sindical 
vem acompanhando e fiscalizando o processo e exigindo da 
prefeitura a efetivação de direitos dos trabalhadores.

O Sindicato explica ainda que fará valer o direito do servidor 
em estágio probatório de receber licença para tratamento da 
própria saúde, maternidade e paternidade. Para garantir 
isso, foi dado entrada em processo na justiça, conforme 
explicou a diretora do Sindsep, Enediana Soares.

A prefeitura assegurou em reunião que será garantido o 
retroativo, para quem não teve o benefício garantido. Com 
isso, a primeira parcela para quem tem o direito será paga 
ainda em novembro.

Sindsep fiscaliza e cobra paga-
mento de direitos de tra-
balhadores que deixam estágio 
probatório

Sindsep cobra aplicação da
gratificação prevista em lei para
professores que atuam no campo
O Sindicato dos Servidores municipais de Caucaia (Sindsep) 
cobra a implantação imediata do Artigo 64 do Plano de 
Carreira dos Professores de Caucaia que estipula uma gratifi-
cação de 20% adicional ao salário base para os profissionais 
do magistério que atuam em escolas do campo (Zona Rural).

De acordo com o Sindicato, a gratificação toma como base 
uma política de valorização dos professores, considerando 
que esses professores enfrentam dificuldades decorrentes 
das distâncias e do isolamento geográfico das escolas rurais 
e que, por isso, devem receber gratificação. Além disso, a 
vantagem vai valorizar a educação rural.

"É justo e recomendável que esses professores recebam 
vantagem acrescida aos seus salários, na forma de gratifi-
cação", explica Catarina Lima.

MEUS DIREITOS

28 de Outubro
Dia do Servidor Público

Além de aplausos, queremos:

Salário Dígno

Valoriazação da Carreira

Condições de Trabalho
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SINDSEP

O Sindsep Caucaia entende que 
a melhor maneira de home-
nagear os servidores públicos é 
continuando a luta pelo 
trabalho decente.



Assembleia discute proposta de PCC
para fundamental e médio

Pressão aumenta e assembleia aprova
estado de greve

Os servidores municipais de Caucaia, dos Ensinos Médio e 
Fundamental, apresentaram no dia 30 de agosto à Prefeitura 
as pautas de reivindicação. Foram recebidos pelo chefe do 
gabinete que se comprometeu a enviar as mesmas ao 
prefeito, e a agendar uma reunião dele com o sindicato. 

Neste mês de outubro, os servidores municipais de Caucaia de nível fundamental e médio ficaram de 
luto por conta da não efetivação, pela Prefeitura, do Plano de Cargos e Carreiras do grupo.

Prefeitura não atende às manifestações e servidores do médio e do 
fundamental entram em GREVE
Em assembleia realizada no dia 24 de outubro, os servidores 
municipais de Caucaia, dos Ensinos Médio e Fundamental, 
deliberaram entrar em estado de greve. Ainda assim, a 
Prefeitura ainda não apresentou a estas categorias os planos 
de carreiras que prometera elaborar. Sendo assim, na quin-
ta-feira (31/10), os servidores foram à praça da Câmara 
Municipal e deliberaram a instalação de greve.

Ainda no dia 24, durante a assembleia, os servidores
mostraram-se frustrados com a falta de proatividade da 
gestão municipal em discutir com a categoria o plano de 
carreiras e implementá-lo em dezembro deste ano, como 
prometera no início do ano. Da praça, os trabalhadores 
foram para a Secretaria de Finanças do Município, onde foi 
realizado um apitaço em frente à sede do órgão público.

Segundo Catarina Lima, presidente do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais de Caucaia, em abril, os servi-
dores haviam entregue uma proposta do plano de carreiras 
ao secretário de Finanças. O plano foi protocolado. “Estáva-
mos cientes de que esse não seria plano final, mas ele 
continha os anseios da categoria”, disse Catarina. Em junho, 
ela continua, o sindicato tentou saber como estava o plano 

ESPECIAL

Quase dois meses depois, ainda não houve retorno.
De lá para cá, quase nada avançou, levando a delibração de 
pressão direta através da proposta de “luto”. Acompanhe 
nas fotos!

Manifestações nas ruas cobram direitos do Plano de Carreia, como auxílio-transporte e vale alimentação. 
Sindicato de servidores coloca toda a estrura a servico dos atos nas ruas durante o mês de outubro.

do Município, mas, desde então, nem o secretário e prefeito 
têm desmarcado e evitado o sindicato.

Servidores do Médio e Fundamental de LUTO!



A Comissão de Gestão de Carreira lançou as 
diretrizes para a implantacão do adicional 
salarial por desempenho dos professores de 
Caucaia. De acordo com a planilha, os 
avanços podem chegar a mais de 2,5% nos 
salários.

O documento informa que 80% da nota será 
de acordo com os títulos; 20% da nota será 
pela assiduidade. Segunda a Prefeitura,  o 
pagamento poderá ser realizado em dezem-
bro ou janeiro. Na avaliação do Sindsep 
Caucaia, caso seja em dezembro e unindo os 
reajustes no ano, os profissionais poderão 
chegar a até 14,8%  de reajuste salarial em 
2013.

Serão beneficiados com a progressão 
horizontal os profissionais da educação da 
rede municipal de ensino, com no mínimo 6 
(seis) meses de efetivo exercício. Da carreira 
do magistério (Professores da educação 
básica, Professores da educação básica 
readaptados, Administrador Escolar, Supervi-
sor de Ensino e técnico em supervisão). Da 
carreira de Assistência a Educação em efetivo 
exercício (Assistente Social, Bibliotecário, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, 
Psicólogo e Terapeuta Ocupacional).

Haverá avaliação seguindo 2 (dois) critérios, o 
primeiro será formação continuada   pontu-

O projeto Sindicato Sem Paredes, realizado pelo Sindicato 
dos Servidores Municipais de Caucaia - Sindsep, leva para os 
locais de trabalho dos trabalhadores do funcionalismo públi-
co de Caucaia os principais serviços oferecidos pela organi-
zação sindical, como atendimento jurídico, informações 
sobre as ações da campanha salarial dos servidores,  sindi-
calização, registro de denúncias de violação de direitos e 
divulgação da agenda sindical.

“A importância deste plantão sindical é que levamos as  
deliberações e os serviços para mais perto do trabalhador, 
que muitas vezes não consegue ir ao sindicato, devido à 
rotina atribulada”, explica Catarina Lima, presidente do Sind-
sep Caucaia.

No último dia 18 de outubro foi a vez dos trabalhadores do 
Hospital Santa Terezinha na Jurema receberem a iniciativa.

Adicional por desempenho poderá elevar salário dos profissionais da 
educacão de Caucaia em 2,5%

ando até 80 pontos com a seguinte escala:
- Total da carga horária acima de 40 horas até  80- 30 pontos.
- Total da carga horária entre 81 horas e 120 horas – 40 
pontos
- Total da carga horária entre 121 horas e 160 horas – 50 
pontos
- Total da carga horária entre 161 horas e 200 horas- 60 
pontos;
- Total da carga horária acima de 200 horas - 80 pontos 

Observação: Levando os documentos originais não preci- 

sarão ser autenticados.
O segundo critério será de assiduidade, com pontuação 
máxima de 20 pontos. Seguinte escala:
I- Nenhuma ou  até 1(uma) falta injustificada- 20 pontos
II- 2(duas) e até 3(três) faltas injustificadas- 10 pontos
III- Acima de 3 ( três) faltas injustificadas- não pontuará
Serão beneficiados  com a progressão horizontal os profis-
sionais da educação que obtiverem pontuação igual ou supe-
rior a 60 (sessenta) pontos , não podendo zerar em nenhum 
dos critérios.

Sindicato sem paredes leva serviços para os locais de trabalho


