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Piso: prefeitura de Goiânia 
garante cumprimento da lei 11.738/08
O Sintego se reu-

niu na última  
segunda-feira (03) com a 
secretária de Educação de 
Goiânia, Neyde Aparecida, 
para discutir as demandas 
da rede municipal de en-
sino, como os planos de 
carreira dos professores e 
servidores administrativos, 
reajuste e pagamento do 
piso salarial da categoria 
em 2013. Sobre o reajuste, 
a secretária garantiu que 
vai continuar cumprindo a 
lei 11.738/08. 

Durante a reunião, foi 
anunciada a convocação 
de mais 350 pedagogos e 
28 professores de inglês, 
aprovados no último con-
curso da SME. A lista de 
convocados deverá ser 
publicada no Diário Oficial 

do município até o próximo 
dia 10. O processo seletivo 
teve seu prazo de validade 
prorrogado por mais dois 
anos, segundo o decreto 
2307 de 29/10/2012. No 
total, já foram chamados 
mais de 2.350 profissionais 
nesses últimos dois anos. 

“Concurso público sem-
pre foi bandeira de luta 
do Sintego. Os concursos 
garantem a estabilidade e 

todos os direitos ao pro-
fissional, lembrando que é 
a melhor forma de se ga-
rantir a entrada no serviço 
público”, destacou a pre-
sidenta do Sintego, Iêda 
Leal, que cobrou da SME a 
realização de outros certa-
mes para suprir a deman-
da da educação municipal.

Um novo concurso 
para servidores adminis-
trativos e professores de 

área deverá acontecer 
brevemente. A Secretaria 
Municipal de Administra-
ção e Recursos Humanos 
(SMARH) vai realizar uma 
licitação para contratar a 
organizadora do concur-
so. Enquanto isso, a SME 
está com inscrições aber-
tas até o próximo dia 07 
para um processo seletivo 
simplificado para contratos 
especiais, com validade de 
um ano, para o provimento 
destes cargos. 

Participaram da reu-
nião a vice-presidenta do 
Sintego, Alba Lauria, a te-
soureira, Bia de Lima, o 
secretário geral, Reginaldo 
Guimarães, e o secretário 
de Imprensa e Divulgação, 
Ugo Giannotti.
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IMAS: Sintego cobra melhoria 
no atendimento

A presidenta do Sin-
tego, Iêda Leal, se reu-
niu nesta terça-feira (04) 
com o presidente do 
IMAS, Sandro Valverde, 
para cobrar melhorias no 
atendimento aos usuários 
e solicitar que o Institu-
to fiscalize a atuação de 
profissionais credencia-

dos que estão cobrando 
a mais dos servidores 
pelas consultas. “Temos 
recebido muitas reclama-
ções de usuários que não 
estão sendo atendidos 
por profissionais creden-
ciados. Verificamos que 
o pagamento a eles tem 
sido feito de acordo com 
os contratos firmados”, 
destacou Iêda.

A cobrança de consul-
tas não é legal. Caso o 
profissional se recusar a 
atender e cobrar a mais 
pela consulta, o usuário 

deve fazer a denuncia pe-
los telefones (62) 3524-
2397 e 3524-2333. “Os 
usuários são os verdadei-
ros donos do IMAS e pre-
cisam ajudar a fiscalizar, 
denunciando esses pro-
fissionais que estão des-
respeitando o contrato e 
devem ser descredencia-
dos”, afirmou.

A presidenta do Sinte-
go solicitou a efetivação 
do Conselho do IMAS, 
cujo objetivo é ajudar na 
fiscalização dos serviços 
prestados, da qualidade 

do atendimento, partici-
par na gestão do instituto, 
entre outras funções. 

Limite de guias

Uma boa notícia para 
o usuário do Instituto. O 
limite de guias emitidas 
para o servidor que tiver 
dois contratos efetivos 
com a prefeitura de Goi-
ânia passará de oito para 
doze no próximo ano. Se 
precisar de mais consulta, 
o usuário poderá procu-
rar o IMAS e solicitar a 
emissão de mais guias.


