
Estado diz que saída de docentes é normal 
 
Professores aprovados podem ter usado exame para aumentar pontuação em outros 
concursos, afirma secretaria 
 
Para governo, carreira está atrativa e oferece bônus e reajuste com base no mérito; salário 
inicial é de R$ 1.834  
 
A Secretaria da Educação informou que considera normal o volume de docentes novatos que 
desistiu da rede. 
 
A pasta afirmou que devem sair do sistema 10% dos recém-efetivados (cerca de 900 
professores), mas não informou em qual prazo podem ocorrer as exonerações. 
 
Segundo a gestão Geraldo Alckmin (PSDB), nem as condições de trabalho oferecidas nem os 
salários da rede são as causas das desistências. 
 
A secretaria aponta como explicações a situação pessoal de cada professor, como quem 
arrumou outro emprego ou só queria o certificado de aprovação, que pode ajudar em 
concursos futuros. 
 
Para o governo, a carreira está atrativa, por conta do bônus por desempenho (que pode 
chegar a 2,4 salários) e do reajuste com base no mérito (ano passado, 20% dos professores 
com as melhores notas numa prova ganharam 25% de reajuste). O salário inicial é de R$ 
1.834 (jornada de 40 horas semanais). 
 
A professora recém-efetivada Ana Paula dos Santos, 28, elogiou as condições da rede. "Posso 
fazer aulas diferentes com datashow ou na sala de informática. Se o professor montar uma 
boa aula, os alunos vão se interessar", disse ela, que leciona biologia em colégio estadual da 
zona norte de São Paulo. 
 
A secretaria disse ainda que alunos que estudariam com docentes desistentes não ficarão sem 
aula, pois há reposição com temporários. 
 
E esses professores provisórios serão substituídos no ano que vem, quando devem entrar nas 
escolas estaduais 25 mil novos concursados, também aprovados no concurso do ano passado. 
 
Desde 2004, a rede estadual não contava com um concurso tão amplo para efetivar 
professores do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 21 mar. 2011, Cotidiano, p. C3. 


