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JUSTIÇA RECONHECE QUE
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEVE
SER REGISTRADO
O Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região – CREF4/SP
recebeu diversas denúncias sobre a irregularidade contida no Edital n.
03/2011 – COFORM/SEGES, publicado pela Prefeitura Municipal de
Santos/SP, para o preenchimento, dentre diversos outros, do cargo de
Professor Substituto de Ensino Fundamental II – Educação Física, sem
a exigência do registro do aprovado no Sistema CONFEF/CREFs
como condição para a posse no cargo, como determinado pela Lei
Federal n. 9.696/98.
Diante da recusa da Prefeitura na regularização da situação, o
CREF4/SP propôs ação civil pública na Justiça Federal requerendo
seja determinado o registro no Sistema CONFEF/CREFs de todos os
professores de Educação Física da rede pública de ensino municipal,
adequando o exercício profissional dos mesmos à legislação vigente,
fazendo com que as próximas nomeações/admissões também tenham
como requisito fundamental a exigência do registro profissional.
Na decisão liminar, o Juiz Federal Substituto Décio Gabriel Gimenez
determinou que o “Município de Santos se abstenha de prover os
cargos de professor substituto de educação física, ofertados no Edital
de Concurso Público n. 03/11, sem a comprovação do registro
profissional num Conselho Regional de Educação Física”.
O CREF4/SP está se preparando para a propositura de outras ações
em outros entes públicos na hipótese de serem constatadas as
mesmas irregularidades, a fim de que a Lei Federal n. 9.696/98 seja
observada integralmente pelo Poder Público.
Trata-se de importante vitória para a Sociedade que contará com a
maior certeza de segurança, ética e profissionalismo nos serviços
prestados na área da Educação Física, assim como para os
Profissionais, que contarão com a fiscalização e proteção do
CREF4/SP também nos ambientes escolares.
Leia mais ...
• ciclo do conhecimento

CICLO DO CONHECIMENTO
ABORDA O TEMA “DIABETES”
Os profissionais Sr. Pedro Claudio Bortz e Sr. Luiz
Américo Bravo, estiveram no último dia 26 de novembro
na sede do CREF4/SP, para falar sobre o tema
“Diabetes: Bases Metabólicas, Comprometimento
Cardiovascular e Prescrição”. Na palestra realizada, os
participantes puderam aprender mais sobre o tema e
tirar dúvidas gerais sobre o assunto. A relevância do
tema abrange uma média de 200 milhões de pessoas no
mundo que possuem a doença, sendo que 11 milhões delas estão
localizadas no Brasil [fonte: Ministério da Saúde, 2001]. 40% dos
diabéticos não sabem que a possuem ou não tratam da doença
devidamente.

RELATÓRIO FINAL

O CREF4/SP realizou, entre os dias 2/9
e 22/10/2010, o I Fórum Paulista de
Sustentabilidade da Educação Física e
do Esporte na Escola em 11 municípios
do Estado de São Paulo. O evento
contou com a participação total de
2.475 pessoas, em um público
diversificado de Profissionais de
Educação Física, Estudantes e
Autoridades de cada município. O
Grupo de Estudos de Educação Física
Escolar apresentou o Relatório Final,
considerando as propostas discutidas
pelos participantes. Diante do sucesso
alcançado pelo I Fórum, o Grupo de
Estudos planeja realizar o II Fórum em
breve.
Na última edição da revista CREF de
São Paulo, nº 31, é possível visualizar a
íntegra do Relatório Final.
• benefícios

APROVEITE OS
DESCONTOS
Novas oportunidades e vantagens para
os Profissionais registrados. Confira!
EDUCAÇÃO: A Esportiva, Colégio São
José do Maranhão, Núcleo de Educação
Básica Pirâmide de Hórus, Universidade
Nove de Julho – Uninove e W POS
SERVIÇOS: Grupo Impacto – Serviços
de contabilidade na área da saúde,
Requisito Tecnologia – Software Vida
de Avaliação Global e Caixa Econômica
Federal
LAZER: VIP Viagens e Turismo
DIVERSOS: AVAESPORTE – Software
de Avaliação Física e Prescrição
Todos os convênios podem ser
visualizados no portal do
CREF4/SP, no banner
Benefícios.
• unidade móvel de
atendimento

JANEIRO

Pedro Claudio Bortz

Luiz Américo Bravo

Leia mais ...

A Unidade Móvel do CREF4/SP fará
atendimento em janeiro de 2012 nos
municípios de Sorocaba, Santo André,
Ribeirão Preto e Campinas. Veja as
informações completas no portal do
CREF4/SP.
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