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Caro Senhor(a), 
 
O Governador do Estado do Paraná, Sr. Carlos Alberto Richa, divulgou recentemente            

que iria contratar mais 300 professores aprovados no concurso da Secretária de Estado da              
Educação (SEED), promovido pelo núcleo de concursos da Pontifícia Universidade Católica           
do Paraná (PUCPR), no ano de 2013. No entanto, em reunião realizada no final do ano de                 
2016 entre a APP – Sindicato e os representantes do governo na casa civil, sendo eles, o                 
Secretário-chefe da Casa Civil do Paraná, Sr. Valdir Rossoni e a Secretária de Educação do               
Estado, Sra. Ana Seres, os mesmos garantiram nomear inicialmente mais 350 aprovados.            
Atualmente este número baixou para 345, posteriormente para 335, e agora chega à cifra              
reduzida de 300 possíveis nomeações. 

Porém, deparamo-nos com a seguinte informação, disponível no ano de 2013, na página             
da Secretaria de Educação do Paraná:  

 
Os participantes disputam 13.771 vagas de todas as disciplinas do ensino           
fundamental e médio em todo o Paraná. “O nosso objetivo não é apenas preencher              
vagas. Queremos os melhores profissionais para atender à população com          
qualidade”, destaca o secretário da Educação e vice-governador,FlávioArns. 
A prova didática é a última fase eliminatória dos concursos. A previsão é que os               
novos profissionais comecem a trabalhar no ano letivo de 2014. O Governo do             
Paraná já contratou 17.261 professores aprovados em concurso entre 2011 e 2013.            
Disponível:<http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=75687&
tit=Divulgado-o-resultado-da-primeira-etapa-do-concurso-da-Educacao>. Acesso  
em: 18/01/2017). 

 
 No entanto, ao final do concurso menos de 12 mil professores(as) e pedagogos foram               

aprovados. Não compreendemos como a demanda baixou drasticamente, sendo que muitos           
professores(as) se aposentaram, alguns não assumiram o concurso e exoneraram seus cargos.            
A Secretaria Estadual de Educação (SEED), lançou nota em 2016 afirmando que não haveria              
mais vagas para as disciplinas de Educação Física, Pedagogia e Arte. Neste caso outras              
disciplinas, como Matemática, Português, Física, Química, Biologia, Ciências, História,         
Geografia, Filosofia e Sociologia teriam vagas, no entanto, estes números não aparecem de             
forma clara. Diante disso faremos um contraponto a essas afirmações, utilizando os próprios             
dados da SEED, utilizando como exemplo o maior núcleo do Estado, o núcleo de Curitiba. 

 
 

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=75687&tit=Divulgado-o-resultado-da-primeira-etapa-do-concurso-da-Educacao
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=75687&tit=Divulgado-o-resultado-da-primeira-etapa-do-concurso-da-Educacao
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Tabela 1: Dados relativos ao número de professores do Núcleo Regional de Curitiba 
 

 
Fonte:<http://www4.pr.gov.br/escolas/numeros/frame_munprofpesarea.jsp?mes=12&ano=2016&codnre=9&cod
mun=690&descmun=CURITIBA>.  Acesso em: 19/01/ 2017.  
 

Como podemos analisar na Tabela 1, somente no Núcleo Regional de Educação de             
Curitiba, existiam em 2016, 3.712 professores PSS exercendo a função do Magistério, muitos             

http://www4.pr.gov.br/escolas/numeros/frame_munprofpesarea.jsp?mes=12&ano=2016&codnre=9&codmun=690&descmun=CURITIBA
http://www4.pr.gov.br/escolas/numeros/frame_munprofpesarea.jsp?mes=12&ano=2016&codnre=9&codmun=690&descmun=CURITIBA
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em vaga real. Nestes dados deixamos de fora os(as) professores(as) do próprio quadro de              
carreira (QPM) que também lecionam aulas extraordinárias, e ademais a quais igualmente            
tende ser milhares de vagas reis que aumentam a demanda de efetivação dos(as)             
aprovados(as) no concurso, em 2013. 

(vejamos a fala da SEED, 20/01/2017, na seguinte orientação: “A necessidade de            
distribuir aulas extraordinárias suge quando o Estado já atribuiu aulas a todos os seus              
professores efetivos, mas "sobra aula", ou seja, precisa de professor para supri-las. A fala              
completa está abaixo”):  

 

, 
Na tabela também constatamos os seguintes números de PSS´s na área de Português: 413;              
História: 163; Educação Física: 185; e Arte: 216. Novamente contradiz a afirmação            
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apresentada pela SEED, onde ela alega que não existem vagas nestas disciplinas. 
 
Reafirmamos que essa busca foi realizada somente em um núcleo. 
 
Vejamos a tabela 2 onde é apresentado o numero total de PSS`s:  

 
Fonte: 
<p://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas/f/fcls/estado/profissionais/professoresPedagogosPorVinculo
.xhtml>. Acesso em: 19/01/2017. 
 

 
São, portanto, 27.079 PSS`s contratados por ano pelo governo estadual, dos quais            

existem apenas 3 mil e 300 trezentos professores e pedagogos a serem nomeados. Salientamos              
também que a maior parte destes professores aprovados no referido concurso exercem, sua             
função, em vaga real, como PSS. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.consultaescolas.pr.gov.br%2Fconsultaescolas%2Ff%2Ffcls%2Festado%2Fprofissionais%2FprofessoresPedagogosPorVinculo.xhtml&h=ATNsikdXMSNYLN4gwVGPHyxDomdsSsmVF9lLRjg9duZVLz7Chg8wjAsyxHKEhg5w5O0RR5sIbpqOLiJyM0MyieuJSN4TRu2K12phCQkN4WsFb9PoWMmcYU_Iuize1nXvP3Bv9IQ
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.consultaescolas.pr.gov.br%2Fconsultaescolas%2Ff%2Ffcls%2Festado%2Fprofissionais%2FprofessoresPedagogosPorVinculo.xhtml&h=ATNsikdXMSNYLN4gwVGPHyxDomdsSsmVF9lLRjg9duZVLz7Chg8wjAsyxHKEhg5w5O0RR5sIbpqOLiJyM0MyieuJSN4TRu2K12phCQkN4WsFb9PoWMmcYU_Iuize1nXvP3Bv9IQ
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Sabemos que segundo o diário oficial nº9420 de 27 de março de 2015 Decreto 854 - 26                 
de Março de 2015: 

 
Publicado no Diário Oficial nº. 9420 de 27 de Março de 2015 (vide Decreto 2416 de                
21/09/2015) (vide Decreto 2840 de 20/11/2015)  

Súmula: Nomeia 463 candidatos aprovados em concurso para o cargo de           
professor, do Quadro Próprio do Magistério, da Secretaria de Estado da Educação. 
Republicado Dioe 9421 - 30/03/2015 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições           
e sob proposta da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP,              
contida no protocolado sob nº 13.519.508-1, 
DECRETA: 

Art. 1.º Ficam nomeados, em virtude de habilitação em concurso público, de            
acordo com os artigos 7º e 23º da Lei Complementar nº 07, de 22 de dezembro de                 
1976 e artigo 7º da Lei Complementar nº 103, de 15 de março de 2004, para                
exercerem o cargo de Professor, Nível I, Classe 1, PNI1-54, área de atuação nos              
anos finais do Ensino Fundamental e séries do Ensino Médio, carga horária semanal             
de 20 (vinte) horas, do Quadro Próprio do Magistério, da Secretaria de Estado da              
Educação, os candidatos relacionados no Anexo que faz parte integrante deste           
Decreto. 

Art. 2.º A presente nomeação destina-se ao suprimento inicial em          
estabelecimento de ensino do município a ser indicado pela Secretaria de Estado da             
Educação, com lotação no Núcleo Regional de Educação de inscrição no concurso,            
no qual deverão exercer suas funções. 

Art. 3.º Os candidatos nomeados deverão, obrigatoriamente, participar de         
concurso de remoção, para fixação em município e/ou estabelecimento de ensino. 

Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Curitiba, em 26 de março de 2015, 194º da Independência e 127º da             

República. 
 
Nós, do coletivo de aprovados no respectivo concurso, queremos destacar que a grande             

maioria dos professores aprovados são PSS`s e, contrariamente ao anunciado pelo governo,            
não recebemos 5.213,00 reais. Em média o valor recebido por 20 hora/aula é de 1.415,00               
reais, e neste valor não há progressões nem vantagens econômicas ao progredirmos nos             
estudos, visto que não recebemos nada a mais por isso, como apresentamos na Tabela 3, a                
seguir. 

 
 

Tabela 3: Valores pagos aos contratados em regime especial. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/exibirAto.do?action=iniciarProcesso&codAto=146833&codItemAto=895002#895002
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/exibirAto.do?action=iniciarProcesso&codAto=146833&codItemAto=895002#895002
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/exibirAto.do?action=iniciarProcesso&codAto=149457&codItemAto=916066#916066
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Fonte: Disponível  
em<http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.educacao.pr.gov.br%2Fmodules%2Fconteudo%2Fco
nteudo.php%3Fconteudo%3D110&h=ATNsikdXMSNYLN4gwVGPHyxDomdsSsmVF9lLRjg9duZVLz7Chg8
wjAsyxHKEhg5w5O0RR5sIbpqOLiJyM0MyieuJSN4TRu2K12phCQkN4WsFb9PoWMmcYU_Iuize1nXvP3Bv
9IQ>. Acesso em: 19/01/2017. 

 
Esses professores estão exercendo a mesma função do concurso, ou seja, estão            

lecionando as disciplinas que foram aprovadas no concurso SEED-2013, no entanto, o            

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.educacao.pr.gov.br%2Fmodules%2Fconteudo%2Fconteudo.php%3Fconteudo%3D110&h=ATNsikdXMSNYLN4gwVGPHyxDomdsSsmVF9lLRjg9duZVLz7Chg8wjAsyxHKEhg5w5O0RR5sIbpqOLiJyM0MyieuJSN4TRu2K12phCQkN4WsFb9PoWMmcYU_Iuize1nXvP3Bv9IQ
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.educacao.pr.gov.br%2Fmodules%2Fconteudo%2Fconteudo.php%3Fconteudo%3D110&h=ATNsikdXMSNYLN4gwVGPHyxDomdsSsmVF9lLRjg9duZVLz7Chg8wjAsyxHKEhg5w5O0RR5sIbpqOLiJyM0MyieuJSN4TRu2K12phCQkN4WsFb9PoWMmcYU_Iuize1nXvP3Bv9IQ
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.educacao.pr.gov.br%2Fmodules%2Fconteudo%2Fconteudo.php%3Fconteudo%3D110&h=ATNsikdXMSNYLN4gwVGPHyxDomdsSsmVF9lLRjg9duZVLz7Chg8wjAsyxHKEhg5w5O0RR5sIbpqOLiJyM0MyieuJSN4TRu2K12phCQkN4WsFb9PoWMmcYU_Iuize1nXvP3Bv9IQ
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.educacao.pr.gov.br%2Fmodules%2Fconteudo%2Fconteudo.php%3Fconteudo%3D110&h=ATNsikdXMSNYLN4gwVGPHyxDomdsSsmVF9lLRjg9duZVLz7Chg8wjAsyxHKEhg5w5O0RR5sIbpqOLiJyM0MyieuJSN4TRu2K12phCQkN4WsFb9PoWMmcYU_Iuize1nXvP3Bv9IQ
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governo alega não existir vagas para contratá-los. Não entendemos essa contradições           
anunciadas pela pauta gestora do governo porque: 1º) Esses professores(as) estão em vagas             
reais como PSS nas disciplinas e, muitas vezes, no próprio núcleo em que foram aprovados;               
2º) No final de dezembro de 2016 o governo rompeu ou encerrou com o contrato de cerca de                  
38 mil professores(as) nas mais diversas disciplinas e funcionários que exercem funções            
gerais escolares, conforme a reportagem da APP Sindicato descreve: 

 
Cerca de 38 mil professores(as) e funcionários(as) foram contratados(as) ao longo           
do ano de 2016 para atuar nas mais de duas mil escolas estaduais e conveniadas. A                
Lei 108/2005 permite que o contrato seja prorrogado por até dois anos, mas, não foi               
esta a decisão do executivo. 
[...] 
Segundo a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (Seed/PR), os            
contratos de professores(as) e funcionários(as) devem ser encerrados em 31 de           
dezembro deste ano, com exceção de trabalhadores(as) que tenham garantias legais           
como licença médica e licença maternidade, por exemplo. 
(http://appsindicato.org.br/index.php/governo-do-estado-pretende-demitir-cerca-de-3
8-mil-educadoresas/>, 2016). 
 

Outra grande contradição se refere ao número de vagas ofertadas para professores. Na             
data de 26 de fevereiro de 2016, a Secretária de Educação do Estado do Paraná, Sra. Ana                 
Seres em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, afirmou que não existiriam vagas para as               
disciplinas de Educação Física, Geografia e para pedagogos: “onde tiver vagas vamos chamar.             
Como ele foi feito na antiga matriz curricular, não tem vaga de pedagogo, educação física e                
geografia [por exemplo]. Onde tiver vagas (língua portuguesa, matemática, inglês),          
chamaremos.”. 
(http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/secretaria-da-educacao-diz-que-espera-que-2016-seja-um-an
o-normal-aj3ja4lp0kvxk81dznvvht5ry>) No entanto, após uma breve análise do edital 80/2016          
referente ao primeiro processo de remoção de professores, na disciplina de Geografia no             
Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, vemos que a realidade é bem diferente, como               
consta na tabela abaixo. 
 
Tabela 01. Relatório de aulas de remoção. Edital 80/2016. 

Núcleo Regional de Educação de Pato Branco - Geografia 

Ensino Fundamental/hora Ensino Médio/hora Total/horas 

686 72 758 
(http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/remocao_1processo2016_relatorio_vagas.pdf>. Acesso em   
24/01/2016). 
 

Assim, transformando esse grande número de horas/aulas para remoção em padrões de            
20 horas aula, excluindo-se as horas atividades, teríamos vaga para 37,9 novos professores.             
Já, adicionando os 33% de hora atividade que eram utilizados até o ano de 2016, teríamos                
1.008 hora/aulas, equivalente à 50,4 novos professores. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=7352&indice=1&totalRegistros=2
http://appsindicato.org.br/index.php/governo-do-estado-pretende-demitir-cerca-de-38-mil-educadoresas/
http://appsindicato.org.br/index.php/governo-do-estado-pretende-demitir-cerca-de-38-mil-educadoresas/
http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/remocao_1processo2016_relatorio_vagas.pdf
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Vale ressaltar que essa análise comporta apenas um NRE e uma única disciplina, que a               
Secretaria da Educação havia afirmado não existir vagas, ou seja, apenas 15 dos 399              
municípios existentes no Estado do Paraná. 

Dessa forma, comprova-se mais uma vez que prefere-se dar preferência aos           
professores(as) PSS’s que representam um número muito maior que o total de professores             
remanescentes do último concurso público. 

Injustamente com todos(as) trabalhadores(as) da educação, e mais especificamente com           
os(as) aprovados(as) que não precisam passar por essa situação humilhante, pois como            
comprovado os mesmos facultam ao direito do concurso, mas o Governo Beto Richa vem              
tratando de forma negligente e falseando suas falas.  

Nós professores remanescentes não somos 300, somos 3.300 e há vagas para todos!             
Como constatado em nossos breves levantamentos. 

 
Carta Aberta, Janeiro de 2017.  
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