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Conquistas que os trabalhadores  
da Rede Municipal de Ensino de  

Goiânia obtiveram neste ano.

Piso dos professores: Reajuste de 13,01% pago em ja-
neiro. A partir deste ano, será automático, de acordo 
com o índice do MEC. 

Data-base dos administrativos/2014: Paga a partir de 
janeiro, os oito meses que a Prefeitura se negou a pa-
gar já estão sendo cobrados na justiça. 

Gratificação dos secretários-gerais das escolas: Será 
reajustada na mesma data e com o mesmo índice apli-
cado para os diretores das unidades.

Auxílio Locomoção: A universalização negociada pelo 
Sintego está mantida e o reajuste de 25,6% foi garanti-
do e pago em janeiro. 

Estabilidade Econômica: Os ex-diretores não foram 
penalizados pelo Decreto 2718, que baixou medi-
das de contenção de despesas. 

A partir de janeiro

A partir de Abril

Fruto do trabalho respeitoso e  
sério do Sintego. Confira. 

1



Ex
pe

di
en

te Sede: Rua 236, nº 230 . Setor Coimbra . Goiânia - GO . Cep 74535-030 . Fone: (62) 3291.8383 . Fax: (62) 3291.8820 .  
Site: www.sintego.org.br . E-mail: imprensa@sintego.org.br . www.twitter.com/sintego . www.facebook.com/sintego .  

Hospedagem: Rua 83-A, nº 58, St. Sul . Goiânia - GO . Cep 74083-030 . Fone: (62) 3223.9651 . Presidenta: Bia de Lima .  
Sec. de Imp. e Divulgação: Edineia Pereira . Jornalista Responsável: Nara Serra - MTb 1845 . Assistente de Comunicação: Jéssica 

Ferreira . Diagramação e Arte : Luciana Quixabeira .  Impressão: Gráfica Kelps . Tiragem: 10.000 exemplares. 

Pagamento, dia 2, em folha suplementar os dias cortados dos trabalhadores que 
fizeram greve.

Progressão para os servidores administrativos.

AAEs: Gratificação de incentivo funcional de 30%, negociada pelo Sintego no iní-
cio do ano passado, será paga em três parcelas, sendo, 7,5%, em setembro; 7,5% 
em dezembro; e 15%, em janeiro/2016. 

Adicionais de incentivo à profissionalização, titulações e titularidades de admi-
nistrativos e professores a partir de setembro (restrito à educação), seguindo um 
procedimento constante de pagamento, conforme a data de deferimento dos res-
pectivos processos. Cota mensal no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para 
pagamento dos benefícios.

Setembro

Quinquênio: Depois de muita negociação, prevaleceu nosso Plano de Carreira e o 
adicional continua sendo 10%. Para todos.

Estabilidade Econômica: está garantida para os diretores que já estão em ativi-
dade, sendo de 60% para quem está no primeiro mandato, será incorporada no 
final do terceiro ano, e 100% para quem está no segundo mandato, também, no 
final do terceiro ano. 

Função comissionada: Não haverá mudança em valores, nem em quantidade 
para o exercício da função comissionada. Está mantido o quantitativo de 100% 
para cargos efetivos. Quem está em função gratificada em unidades regionais, o 
valor subiu de R$ 1.400,00 para R$ 1.800,00; 

Data-base/2015 a partir de maio, dividido em 3 vezes (1,5% em maio, 1,5% em 
setembro e o restante em janeiro de 2016). Lutamos para ser em parcela única 
mas, infelizmente, os vereadores aprovaram a proposta da prefeitura.

Direitos ameaçados pela Reforma  
Administrativa que o Sintego reverteu

Concurso público para os três cargos do conjunto trabalhadores administrativos 
educacionais, com substituição dos cargos temporários.

Até dezembro de 2015

Junho
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