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Expediente
LEIA AS MATÉRIAS COMPLETAS NO SITE DO SINTEGO  

 

O Profucionário abriu mais de 
200 vagas nas áreas de Gestão Esco-
lar, Alimentação Escolar, Multimeios 
Didáticos e Meio Ambiente e Manu-
tenção de Infraestrutura Escolar no 
Estado, podem se escrever servidores 
administrativos da Educação, que es-
tejam em exercício das suas funções 
e tenham concluído o Ensino Médio. 
Após a formação, o servidor tem a 

possibilidade de ascender na carreira 
e acréscimo ao vencimento salarial 
que varia de 20% na rede municipal 
e 30% no Estado.

Os cursos serão ministrados pelo 
Instituto Federal de Educação, e as 
inscrições podem ser feitas pelo site 
http://www.ifg.edu.br/index.php/cur-
sostecnicos. Mais informações pelo 
telefone: (62) 3612-2200.

Profuncionário disponibiliza 
200 vagas para Goiânia

O Sintego protocolou no final 
da tarde dessa quinta-feira 
(27), na Seduc, proposta de 

Projeto de Lei que altera dispositivos 
previstos na Lei 13.909/01, pertinen-
tes ao Quadro Transitório do Magis-
tério. 

De acordo com a proposta, os car-
gos que compõem o QTM serão ex-
tintos, quando vagarem e, conforme 
a legislação, fica permitida a progres-
são vertical e horizontal de seus ocu-
pantes.

A proposta do Sintego prevê ain-
da que os Professores Assistentes do 
Quadro Transitório poderão progredir 
verticalmente do nível em que se en-
contram posicionados, para os níveis 
PA-E, PA-F e PA-G, de acordo com a 

formação exigida nesta Lei, manten-
do-se na referência em que se encon-
tram.

Quanto ao vencimento, o Sintego 
propõe que, para jornada de 40 horas 
semanais, observarão equivalência 
com os cargos do Quadro Permanen-
te, de acordo com os níveis de refe-
rência.

E com relação aos níveis, a pro-
posta do sindicato sugere a criação 
de mais três, sendo: o Nível E, com 
símbolo PA-E, para abrigar os que 
possuem habilitação específica em ní-
vel médio, na modalidade normal ou 
equivalente; o Nível F, com símbolo 
PA-F, para os que possuem habilita-
ção específica em Licenciatura Plena; 
e o Nível G, com símbolo PA-G, para 

quem possui Licenciatura Plena, com 
pós graduação: especialização lato 
sensu, com o mínimo de 360 horas, 
Mestrado ou Doutorado.

Por fim, o Sintego propõe que os 
Professores Assistentes PA-E atuem 
nas séries iniciais do Ensino Funda-
mental e os Professores Assistentes 
PA-F e PA-G, no ensino fundamental 
e médio, respectivamente.

“Desde que o acordo foi assinado, 
estamos cobrando do governo a solu-
ção para o Quadro Transitório e dian-
te da demora, tomamos a iniciativa de 
apresentar a proposta para que esse 
ponto seja finalmente cumprido e que 
os profissionais sejam valorizados 
como merecem”, ressalta Iêda Leal, 
presidenta do Sintego.

Sintego apresenta proposta para 
o Quadro Transitório à Seduc
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