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Ofício Circular nº 043/2019             Campo Grande, 18 de Dezembro  de   2019 

 

 

 

Senhor (a) 

 

    Pelo presente encaminhamos o repasse da reunião com a Secretária 

Estadual de Educação Maria Cecília e o  Adjunto Édio Rezende com os 

Diretores da FETEMS Jaime Teixeira, Onivan Corrêa Lima e Wilds Ovando. 

Com a seguinte pauta:  

• Eleição para diretores; 

•Prova seletiva de convocação;  

• Publicação de promoção de professores e administrativos; 

• Progressão Administrativos;  

• Sábados letivos do calendário letivo de 2020; 

• Política Salarial dos Administrativos; 

 

Sobre a eleição de diretores foi aprovado na Assembleia Legislativa na 

data de ontem 17/12 e na primeira semana de fevereiro terá curso de 

capacitação para quem passo na prova. 

No dia 09/03/2020 serão realizadas eleições para escolha dos Diretores 

Escolares. 

Nas escolas de tempo integral não haverá eleições, mas só pode ser 

nomeado Diretor/a os que passaram na prova e realizarem o Curso de 

Capacitação. 

Sobre a prova seletiva para convocação será publicada resolução até 

sexta-feira próxima  20/12 a prova será realizada no dia 19/01/2020 em dois 

polos Campo Grande e Dourados os candidatos deverão no dia da prova já 

entregar os comprovantes de títulos.  

http://www.fetems.org,br/


 

R.26 de Agosto, 2296– Fone (0xx67) 3382-0036 – FAX (0xx67) 3321-5116) – E-mail: fetems@fetems.org.br -CEP 79005-030 – Campo Grande-MS 

CNPJ 03.995.297/0001-60 - www.fetems.org,br 

 

 

Sobre a promoção e progressão de professores e administrativos a 

Secretária fez o compromisso de publicar até o dia 27/12 e implantar na folha 

de janeiro para receber na folha de fevereiro.  

Sobre os sábados letivos a Secretária de Educação Maria Cecília se 

comprometeu de flexibilizar a convocação dos administrativos para estes 

sábados.  

Sobre a política salarial dos Administrativos vai voltar  para a Secretaria 

de Governo, o Chefe da Casa Civil Eduardo Riedel que irá tratar deste assunto, 

estamos aguardando uma reunião com o Chefe da Casa Civil Eduardo Riedel 

até sexta feira dia 20/12 do corrente ano.  

 

 

 Sem mais, despedimo-nos com nossas 

 

 

 Saudações Sindicais, 

 

 

 

         ANA MARIA DE OLIVEIRA                                                                JAIME TEIXEIRA 

          Secretária Geral                                                        Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

AOS(ÀS) PRESIDENTES DOS SIMTEDS e DIRETORIA ESTADUAL 

http://www.fetems.org,br/

