
A presidenta do SINTEGO, 
Bia de Lima junto a dire-
ção do sindicato e o Ju-

rídico, estiveram em reunião no 
último dia 30 de novembro, na 
SEDUC, tratando de assuntos de 
interesse dos trabalhadores/as em 
Educação, da Rede Estadual. 

Confira abaixo os assuntos 
pautados na ocasião. 
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PLANO DE  
CARREIRA DOS/AS  

ADMINISTRATIVOS/AS
O SINTEGO realizou uma 

reunião da Comissão que está 
tratando Plano de Carreira dos/
as Administrativos/as foi traba-
lhado. Presidenta Bia de Lima 
avaliou que “tivemos um salto 
muito importante”, na construção 

da proposta para o novo Plano 
de Carreira. Em breve uma nova 
audiência será agendada para dar 
continuidade aos trabalhos. 

O SINTEGO informa que as-
sim que a proposta estiver mais 
estruturada, será chamada uma 
reunião com os/as administrati-
vos/as do Estado para apresentar 
a mesma. 
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SINTEGO cobra SEDUC várias  
pautas e obtém respostas 



GDPI PARA  
READAPTADOS/AS  

A Gratificação de Dedicação 
de Período Integral para traba-
lhadores/as de todo o Estado 
que são readaptados/as não esta-
va sendo paga alegando falta de 
fundamentação para qual função 
o/a profissional vinha desempe-
nhando. A GDPI será paga me-
diante a modulação nas funções 
que passarão a receber. A SE-
DUC emitirá portaria orientan-
do as modulações e encaminha-
rá às unidades escolares. 

“Reiteramos que todos os 
laudos serão respeitados e que 
todos/s irão receber a GDPI, 
conforme a sua função’, afirmou 
Hudson Amarau, Superintenden-
te de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas. 

Mediante a definição feita no 
laudo médico e a função a ser 
desempenhada for definida, o/a 
diretor/a será modular este/a 
profissional e a GDPI será paga 
frente a esta função. 

 
GRATIFICAÇÃO DE  
PERICULOSIDADE 

TTodos/as os/as trabalhado-
res/as que atuam nas escolas den-
tro dos presídios devem receber 
o adicional de periculosidade. “O 
SINTEGO vem cobrando há mui-
to tempo, mas até agora não resol-
veu”, afirma Bia. A SEDUC confir-
mou a legalidade da solicitação. 

A regularização do adicio-
nal será através de um Projeto 
de Lei, que deve ser encaminha-
do pelo Poder Executivo. Pre-
sidenta Bia segue trabalhando 
para que o referido Projeto seja 
enviado rapidamente e na ALE-
GO trabalhará pela aprovação.     
ÍFICOS 

JORNADA DE TRABALHO  
28/32 AULAS 

O SINTEGO argumentou jun-
to a equipe da SEDUC, a legali-
dade que está amparada na Lei 
Complementar nº026/1998, assim 
como no Estatuto do Magistério 
Público e na Lei do Piso, que a jor-
nada do/a professor/a não é pau-
tada em Hora relógio, como quer 
a SEDUC, mas sim em hora aula, 
conforme toda a legislação.

Seguiremos trabalhando nes-
ta linha, para garantir o direito 
de todos/as e que a interpretação 
correta das legislações seja aplica-
da, respeitando a jornada correta 
do/a professor/a.  A   secretaria 
não pode de uma hora para a ou-
tra fazer interpretações equivoca-
das da Lei com o propósito de am-
pliar a jornada já exaustiva do/a 
trabalhador/a. 

O SINTEGO segue trabalhan-
do para impedir tamanho proble-
ma. Se necessário recorreremos ao 
Judiciário para garantir o direito a 
jornada correta dos/as professo-
res/as. 

 
PROFESSORES/AS DE APOIO 

O sindicato entende que o/a 
professor/a de apoio efetivo/a, que 
está em sala de aula, é professor/a. 
E que por isso, sua jornada deve 
ser contabilizada, bem como toda 
a carreira, deve ser compreendida 
como a dos/as demais profissio-
nais do magistério.

Infelizmente, por mais que o 
SINTEGO tenha debatido, a SE-
DUC insiste em tratar o/a Profes-
sor/a de Apoio como se adminis-
trativo fosse. 

A definição administrativa 
para o/a profissional de apoio, 
sem a legislação confere hora reló-

gio, mas para o/a professor/a não. 
A luta continua. 

Por não chegar a um consenso, 
o SINTEGO buscará na justiça, a 
resolução.  

 
BÔNUS PARA EFETIVOS  

COM VÍNCULOS 
De acordo com informações 

repassadas pela SEDUC ao SIN-
TEGO, todos/as os/as profissio-
nais contrato da Rede receberá o 
bônus e para quem é efetivo e tem 
2 cargos/vínculos receberão nos 2.

RECESSO
Haverá recesso para todos/as 

os/as profissionais da Educação, 
conforme é feito todos os anos. 
Qualquer dúvida o SINTEGO está 
a disposição para esclarecer.  

EJA
O SINTEGO é contra o fecha-

mento da modalidade, uma vez 
que todos/as aqueles/as que ne-
cessitam, estão alfabetizados/as. É 
necessário o levantamento da de-
manda, para que de fato as pessoas 
que precisem desse atendimento 
tenham conhecimento de onde ele 
é ofertado. Ao invés de fechar, dar 
ampla divulgação para que todos/
as busquem a modalidade. 

O diálogo com a SEDUC será 
retomado buscando a continui-
dade do EJA e não aceitaremos o 
fechamento de turmas. 

ELEIÇÃO PARA  
DIRETORES/AS

Sobre as Eleições para Direto-
res/as de escolas, o SINTEGO está 
dialogando para regulamentar o 
mais rapidamente possível e plane-
jar o processo com tempo para não 
gerar transtornos desnecessários.
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