
Servidores da Carreira Assistência à Educação 
decretam greve a partir do dia 09/05

Depois de 19 Assembléias Regio-
nais e 03 Assembléias Gerais, além de 
muitas reuniões com o GDF e Secre-
taria de Educação que deram em nada, 
a categoria, indignada com o descaso 
que vem sofrendo, decidiu durante 
Assembléia Geral realizada dia 28/04, 
decretar greve a partir do dia 09/05.

Desde o mês de fevereiro, quando 
entregamos a Pauta de Reivindica-
ções, temos tentado obter uma respos-
ta positiva da Secretaria de Educação. 
Dos 31 pontos de Pauta, priorizamos 
oito itens até para facilitar as negocia-
ções com o GDF, mas nem para estes 
recebemos qualquer proposta.

Diante disso, a Assembléia deci-
diu pela greve e foi marcada para o 
dia 09/05 para obedecer aos tramites 
legais e o movimento não caísse na 
ilegalidade.

A responsabilidade pela greve é úni-
ca e exclusivamente da Secretária de 
Educação, professora Regina Vinhaes, 
que vem tratando a categoria com des-
caso, inclusive a comissão de negocia-
ção que ela atende falando ao telefone 
e nunca encaminha as nossas demandas, 
muito menos os seus assessores que 
anotam e depois esquecem de nos dar 
uma resposta.

No entanto, para os professores, 
a Secretária teve outra postura, apre-
sentando uma proposta que foi de 
imediata aceita por aquela categoria.

A paralisação será mantida até que 
o GDF apresente uma proposta que 
atenda aos anseios dos servidores.

Nesse sentido, o SAE conclama 
todos os servidores a se manterem 
mobilizados e no dia 09/05, a partir 
das 08h se encaminhem para os locais 
estabelecidos no Calendário de Con-
centração de Visitas às Escolas.

Nossas principais reivindicações (pontos prioritários):
-Concurso Público (a categoria está trabalhando doente pelo excesso de 
trabalho por falta de pessoal)
-Reestruturação da Carreira
-Plano de Saúde
-Reajuste do Tíquete
-Incorporação da GATA
-Incorporação dos 28,86%
-Repasse do reajuste do Fundo Constitucional (que é destinado à educa-
ção, mas a Secretária só concedeu o reajuste de 13,83% para o magisté-
rio, sendo que somos do mesmo órgão)
-Nomeação imediata dos concursados.

Maio/2011



Calendário de Concentração de Visitas às Escolas
Dia  horário    Cidade   Local            Responsável

09/05  08h     Planaltina  Subsede do SAE       Ricardo e Lamparina

09/05  08h     Sobradinho CEM 01 (Ginásio)       Rosenilda e Antônio Vieira

09/05  08h     Taguatinga  CEMAB        Rita, Josefa e Sônia

09/05  08h     Gama  CG Colégio do Gama       Lurdes

09/05  08h     Santa Maria Regional de Ensino       João Batista

09/05  08h     Recanto  Centro de Ensino Médio – CEM 111  Cícero

09/05  08h     S.Sebastião  Regional de Ensino        Albertino

09/05  08h      Ceilândia  Regional de Ensino        Edith, Ribamar e Rinaldo

09/05  08h      Samambaia Escola 304        Damião, Isaura e Miguel

09/05  08h      Brazlândia  Centro de Ensino 02       Irailton, Carpegiane e Vivaldo

09/05  08h      Paranoá  Regional de Ensino       Nazi

09/05  08h        N. Bandeirante   Regional de Ensino       Tiburtino e Ernanes 

09/05  08h      Guará  Regional de Ensino       Toinha e Daniel

09/05  08h      Cruzeiro  Centro de Ensino 02       Osmar

09/05  08h      Plano Piloto Sede do SAE        Amaro e Sarnei

1.Convocação dos aprovados em 
concurso da SEE/DF, de acordo com 
a Lei de Diretrizes Orçamentária, 
aprovada em 27/08/2010. 
2.Concurso Público 
3.Incorporação da GATA; 
4.Incorporação dos 28,86%; 
5.Repasse do reajuste do Fundo 
Constitucional para a Carreira de As-
sistência a Educação. 
6.Implantação imediata do Plano de 
Saúde; 
7.Reajuste e pagamento do tíquete 
alimentação; 
8.Pagamento dos exercícios findos e 
precatórios; 
9.Regulamentação do Projeto de Lei 
da Reestruturação da Carreira; 
10.Gestão Democrática com eleição 
de gestores educacionais; 
11.Ocupação dos cargos e funções admi-
nistrativas somente pelos funcionários 
da Carreira de Assistência à Educação; 
12.Igualdade com o Magistério nos 
pontos que são pertinentes às duas 
categorias, Exemplo: Termo opcional 

dos vales transportes e etc.; 
13.Pagamento das diferenças da gra-
tificação natalícia; 
14.Pagamento do retroativo do Adi-
cional Noturno; 
15.Reajuste do auxílio creche; 
16.Programa habitacional para os 
servidores da Carreira Assistência a 
Educação; 
17.Liberação dos servidores da Car-
reira de Assistência a Educação para 
cursos e estudos; 
18.Conclusão da entrega dos note-
books para os servidores da Carreira 
Assistência a Educação; 
19.Remanejamento conforme a nova 
reestruturação da carreira; 
20.Equipar e melhorar o atendimento do 
DSO (Diretoria de Saúde Ocupacional); 
21.Ampliar o número de vagas dos 
cursos oferecidos pela EAPE para a 
Carreira de Assistência à Educação; 
22.Garantir para todos ativos e ina-
tivos descontos de 50% nos eventos 
culturais no DF; 
23.Reajuste de 100% nas funções ad-

ministrativas gratificadas da Secreta-
ria de Educação; 
24.Garantir a fiscalização e manuseio 
da alimentação escolar somente pe-
los profissionais da Carreira de Assis-
tência à Educação; 
25.Garantir a ampla divulgação dos cur-
sos oferecidos pela EAPE nas escolas; 
26.Inclusão Digital para todos os ser-
vidores da Carreira de Assistência à 
Educação; 
27.Implementação do Art. 9º da Lei 
4.458 de 23/12/2009 (ampliação da 
carga horária); 
28.Material e equipamentos de Proteção; 
29.Capacitação e formação para o 
trabalho; 
30.Gratificação para quem trabalha 
com alunos Portadores de Necessi-
dades Especiais – PNE’s; 
31.Gratificação para os servidores 
que cumprirem as exigências do Art. 
9º da Lei 4.458 de 23/12/2009.

Principais reivindicações encaminhadas à Secretaria de Educação

Participe da luta! Contamos 
com a sua presença até a 

nossa vitória!

Acesse o site do SAE: www.saedf.org.br e entre em contato com os 
coordenadores do SAE que irão para a sua cidade


