
ESCOLAS DE 
CURITIBA ESTÃO NO

DE FUNCIONÁRIOS!

SUFOCO
Faltam mais de 1.000 professores na rede municipal de educação, que também 

funciona com a falta de auxiliares de serviços escolares e de agentes administrativos

Nos últimos três anos, as contratações realizadas 
pela Prefeitura não foram suficientes para cobrir as 
aposentadorias, exonerações e falecimentos.

Com isso, os funcionários que permanecem nas 
escolas atendendo a demanda do mesmo número 
de crianças ficam sobrecarregados e adoecem, o 
que aumenta ainda mais a falta de profissionais.

Em quase todas as 185 escolas de Curitiba, 
sofremos com a falta de algum profissional: professor, 
auxiliar de serviços escolares ou agente administrativo.  

Quem mais perde com isso são as mais de 130 
mil crianças atendidas nas escolas. Hoje, faltam 
mais de 150 professores de Educação Física, que 

deveriam estar ensinando e contribuindo com o 
pleno desenvolvimento físico dos alunos. 

Faltam mais de mil professores regentes, mais 
de 200 agentes administrativos e 300 auxiliares 
de serviços escolares nas unidades de ensino. 

Todas essas áreas têm concurso público 
em aberto com pessoas prontas para serem 
nomeadas para os diferentes cargos! 

Basta vontade política do prefeito Rafael 
Greca e da secretária de Educação Maria Sílvia 
Bacila para resolver o problema. Ao invés disso, 
eles tentam a todo momento nos enganar com 
propaganda cara na televisão em horário nobre!

SEM CONTRATAÇÃO



Nossa escola está localizada na regional da CIC. Só no período da tarde, faltam três 
professores no quadro funcional que deveria ter 29 profissionais. Além disso, temos 

mais seis profissionais com afastamento para tratamento de saúde prolongado, 
alguns desde o início do ano, que não foram substituídos pela Prefeitura! 

Portanto faltam nove professores no período da tarde!   
Diante disso, nossos alunos estão sendo prejudicados pedagogicamente  
sem aulas de Educação Física e sem professor de Ciências. Desde 2018,  
a nossa unidade está sem agente administrativo atuando na secretaria! 

AJUDE A COBRAR A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES 
E DEMAIS FUNCIONÁRIOS PARA A ESCOLA

A UNIÃO FAZ A FORÇA! 

A ESCOLA MUNICIPAL SIDÔNIO 
MURALHA PEDE SOCORRO! 

Ligue nos telefones abaixo, ajude a denunciar e a cobrar uma ação dos responsáveis pela 
falta de profissionais: o prefeito Rafael Greca e a secretária de Educação Maria Silvia Bacila! 

AO TODO, FALTAM PELO MENOS 12 FUNCIONÁRIOS 
SÓ NA ESCOLA SIDÔNIO MURALHA! 

Não podemos aceitar esse descaso com a educação da nossa cidade! 
Exigimos que a Prefeitura contrate imediatamente profissionais para recompor o quadro! 

Central de  
Atendimento  
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Gabinete da Secretária  
de Educação:   

3350-8484

Núcleo Regional  
de Educação da CIC

3212-1706


