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Regulamentação do Art. 85 
do Estatuto dos Servidores, 
que concedeu a gratificação 
de 20% aos Auxiliares de 
sala, beneficiando mais de 
876 profissionais.

Estatuto

Expediente: Jornalista responsável: Ricardo Medeiros - ricardo.leantrodemedeiros@gmail.com / Estagiárias: Karina Schovepper (karina.schovepper@gmail.com) - Hemilin Cândido Alves (hemilin_r@msn.com)                   Contato: 3251-6124

Financiamento integral do 
Curso de Magistério para 45 
Auxiliares de Sala efetivos, 
representando um inves-
timento superior a 80 mil 
reais.

Curso

Adequação do plano de Car-
gos e Salários do Magistério à 
Legislação Vigente, bem como 
permitindo o acesso de todos 

os cargos aos níveis de Mes-
trado e Doutorado, através da 
Lei nº 7.796/08, beneficiando 
2.462 servidores do magistério.

Plano de Cargos e Salários

O sonho pela humanização, segundo Paulo Freire, 
é sempre um processo, e sempre um devir, e passa 

pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem 
econômica, política, social, ideológica, etc., que nos 

estão condenando à desumanização. O sonho é, 
assim, uma exigência ou uma condição que se vem 
fazendo permanente na história que fazemos e que 

nos faz e refaz.
    Não devemos desistir do sonho, do sonho de 

uma trajetória acadêmica de formação continua, 
acreditando na educação enquanto processo de 

transformação.
         Ouse! Sonhe! Acredite! Acredite que a 

transformação só é possível com a Educação, e que 
sua sala de aula e todo o ambiente escolar é um 
espaço especial de aprendizagem, compartilhado 

por todos aqueles que, como Você, fazem da 
Educação seu projeto de vida.   

Parabéns, Professor, Professora, por fazer da 
rede municipal de ensino de Florianópolis uma rede 

de excelência, que orgulha o nosso município. 

Ousar e Acreditar!

Rodolfo Joaquim 
Pinto da Luz

Secretário Municipal de Educação

Especial Dia dos Professores

Com a foto da 
professora Regina, da 
EBM João Gonçalves 
Pinheiro, queremos 
homenagear todos 
os profissionais que 
colaboram com a me-
lhoria da Educação no 
município

Nossa RME está cada vez melhor. E você é 
peça fundamental dessa qualidade: 

aFoi ampliado, e muito, o quadro dos 
profissionais efetivos, reduzindo a rotatividade 
de funcionários e melhorando a educação no 
Município.

aTemos o Selo Cidade Livre do analfabetismo.

a Implantamos e regulamentamos as relações 
étnico-raciais nas escolas.

aReduzimos em 60% a distorção idade/série.

aTemos um dos menores índices de abandono 
escolar do País (0,45%).

aTodos os nossos professores tem nível superior 
e 72% dos profissionais são pós-graduados.

aSomos a 2ª capital com melhor IDEB do País, 
nos anos iniciais, e a 3ª nos anos finais.

aPreocupados com você, criamos o PROSABES 
– Programa de Saúde e Bem Estar do Servidor.

Qualidade

Incorporação da Gratifica-
ção de Jornada (33,3%) ao 
vencimento do Magistério, 
através da Lei7.674/08, bene-
ficiando mais de 260 servido-
res. 

Gratificação

Pagamento de Regência e 
Hora Atividade para Auxiliar 
de Ensino.

Hora Atividade

Normatização da con-
cessão de Licenças Prêmio 
no âmbito da Secretaria Mu-
nicipal de Educação.

Licença Prêmio

Regularização do paga-
mento de 1.972 promoções 
do Magistério, referentes ao 
ano de 2004.

Promoções
Universidade Aberta – Im-
plantação do Polo da Uni-
versidade Aberta em Flori-
anópolis ofertando cursos de 

Graduação, de Extensão e 
Pós-Graduação. 

Atualmente 400 acadêmi-
cos estão matriculados.


