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Campanha Salarial 2023
retrocessos e garantir novos avanços!
 Seguir em frente para impedir
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REMUNERAÇÃO & CARREIRA

Reajuste do Piso Nacional na Carreira Estadual;
Promoção de 2022 para 100% dos aptos;
Pagamento do retroativo da promoção 2019;
Pagamento do prêmio Foco na Aprendizagem 2018 a 2021;
Pagamento das gratificações das EEEPs em atraso;
Equiparação salarial dos temporários com o salário inicial 
de carreira dos efetivos;
Aumento do auxílio alimentação para R$35,00/dia;
Criar PVR para doutores;
Criar auxílio deslocamento;
Criar auxílio dedicação exclusiva a sala de aula; e
Celeridade implantação das promoções por titulação;

 

A experiência e os resultados nos mostram que a nossa luta 
deve ser permanente. A Campanha Salarial 2023 é a conti-
nuidade da jornada de lutas que tem como princípio garantir 
o financiamento público para valorizar as escolas e seus 
profissionais. Nesse sentido, em 2023, temos que estar cada 

vez mais atentos, unidos(as) e conscientes de que é 
papel da categoria garantir uma Campanha Salarial 
que faça a luta local e nacional, mantendo, recupe-
rando e ampliando direitos!

O Sindicato APEOC inicia a Campanha Salarial 
2023, em todo o Ceará, realizando encontros 
em 37 cidades, com 6 eventos diários. O 
esforço de percorrer todos esses municípios é 
para fomentar maior participação da catego-
ria nas decisões das pautas que vão impactar 
na valorização da Educação em nosso estado.

Para 2023, o Sindicato APEOC debate:

PAUTA CAMPANHA
SALARIAL 2023

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Eleições para direção das escolas;
Seleção classificatória para formação do banco estadual de 
professores temporários;
Nomeação dos professores convocados (800);
Convocação de todos os concursados (cadastro de reserva);
Publicação de Edital 2023 para ampliação definitiva;
Regulamentação do planejamento remoto;
Carreira e concurso para os funcionários da educação;
Mais médicos peritos na previdência estadual;
Garantia de lotação de 200h/mês por disciplina em todas 
as escolas;
Criar programa de formação de mestres com aproveitamen-
to dos doutores e mestres da rede estadual;
Isenção da taxação de aposentados até o teto 
da previdência
Meia cultural e esportiva estadual; e
Ampliação de atendimento psicológico nas escolas.

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

Mínimo de 90% do FUNDEB para valorização do magistério;
Royalties do Ceará para valorização dos profissionais da 
educação;
Criação do Fundo Estadual da Educação; e
Participação de representantes dos trabalhadores da edu-
cação no conselho de previdência estadual.

Anízio Melo


