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 Como resultado da iniciativa e luta do 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
Pública do Maranhão (Sinproesemma), o 
Governo do Estado inicia o processo de 
implantação da matrícula unicada. 
 Os professores contemplados com o 
benefício da unicação estão sendo exonerados 
da matrícula mais recente para permanecer 
com a matrícula mais antiga, resguardando 
direitos pelo tempo de serviço. 
 A unicação foi proposta pelo Sinpro-
esemma ao Governo do Estado como meio para 
resolver o acúmulo ilegal de matrículas que 
poderia resultar em perdas para os professores. 
Com a unicação, é mantida a matrícula mais 
antiga, com o dobro da jornada, e exonerada a 
mais recente. Uma troca de duas matrículas de 
20 horas por uma de 40 horas e salário 
compatível.
 De acordo com nota da Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc), após realizada as 
exonerações, será feito um reenquadramento 
com efeito retroativo a 1º de maio e pagamento 
em folha suplementar.
 Para o presidente do Sinproesemma, a 
efetivação do processo de unicação, uma 

Conquista dos educadores. 
Fruto de luta do Sinproesemma.

VITÓRIA: UNIFICAÇÃO DA 
MATRÍCULA JÁ É REALIDADE 

conquista importante para a categoria, é resul-
tado de luta e compromisso do sindicato com os 
trabalhadores, resolvendo pendências de 
acúmulo e possibilitando o acesso à jornada de 
40 horas.
 “O Sinproesemma cobrou a celeridade 
no processo de efetivação das unicações para 
garantir aos professores o acesso a mais uma 
conquista do nosso sindicato. Ao lado disso, 

também cobramos do governo a abertura de 
mais vagas para a unicação da matrícula e a 
ampliação da jornada, possibilitando mais 
oportunidades aos professores que desejam 
migrar para o regime de 40 horas semanais ou 
regularizar a situação daqueles que sofrem 
processos por acúmulo irregular de matrí-
culas”, explica Oliveira.

Unificação é conquista 
     da luta sindical!
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