
OFÍCIO APEOC Nº 82/2022      

Fortaleza/CE, 12 de abril de 2022. 

Exma. Sra. Secretária Estadual de Educação 

ELIANA NUNES ESTRELA 

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NAS 

SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ – 

SINDICATO APEOC, entidade de classe representativa dos(as) profissionais 

da educação, vem, na pessoa de seu Presidente, Profº Anizio Melo, que ao 

final assina, por meio do presente ofício, expor e requerer o que se segue: 

Considerando que a última reunião da Mesa Permanente de Negociação 

na qual V.Exa. esteve presente ocorreu no dia 17 novembro de 2021 e que o 

compromisso assumido pelo então governador Camilo Santana de reunir 

diretamente com a APEOC para tratar da convocação do cadastro reserva não 

foi cumprido, ressaltamos a urgência da retomada das tratativas sobre as 

diversas demandas dos(as) trabalhadores(as) da educação que ainda estão 

pendentes, a saber: Nomeação da T4 (turma 4) do concurso 2018; 

Convocação do CR (cadastro reserva do concurso) do concurso 2018; 

Celeridade na formação da Comissão dos Precatórios do FUNDEF; 

Preenchimento das vagas remanescentes da Ampliação Definitiva de carga 

horária; Pagamento do retroativo da Promoção Sem Titulação 2019; Plano de 

Cargos e Carreiras dos Funcionários da Educação; Pagamento do Prêmio Foco 

na Aprendizagem 2018 a 2021; Pagamento Gratificações das EEEPS de 2020 

a 2021; Auxílio Alimentação de no mínimo R$ 20,00 por dia de trabalho; 

Criação de Gratificação de Dedicação Exclusiva à sala de aula; Planejamento 

Remoto; Garantia de Lotação de no mínimo 200h/mês por disciplina em 

casa escola; Estrutura das escolas; Seleção de gestores; Entrega de 

notebooks. 

Diante da urgência no trato das supracitadas demandas de interesse 

da categoria, o Sindicato APEOC requer que seja marcada, o quanto antes, 

audiência com V.Exa. para tratar de todas elas. 

Outrossim, informamos que, no dia 19 de abril, estaremos presentes 

na sede da SEDUC para reivindicar a resolução de todas as pautas pendentes. 

Aproveita-se o ensejo para renovar votos de estima e consideração. 

ANIZIO SANTOS DE MELO 
Presidente do Sindicato APEOC 




