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Sintego e categoria aprovam agenda de
atividades em defesa dos educadores de Goiás

O

Sintego realizou
Assembleia Geral com
os trabalhadores da
Educação estadual e expôs as
negociações com a Seduce.
Nos últimos dois meses, o
Sintego participou de quatro
audiências com a secretária
Raquel Teixeira e cobrou o
reajuste do Piso, um novo Plano
de Carreira para os administrativos, concurso público,
equiparação da tabela do QTM
e se posicionou contra as Oss na
Educação.
Confira o que está sendo
construído:

Educadores de todo o Estado aprovam agenda de atividades

Pauta de Reivindicações
Piso salarial
dos Professores
A reivindicação do Sintego ao
governo é que seja pago o
reajuste de 13,01% do Piso
Salarial dos Professores,
conforme estabelecido pelo
MEC, para toda carreira ainda
na folha de março, não desconsiderando os meses de janeiro e
fevereiro. Durante a última
audiência, a secretária Raquel
Teixeira, propôs o reajuste
apenas para professores PI e PII,
retroativo a janeiro e para PIII e
PIV a partir de maio, como tem
sido feito nos dois últimos anos.
Por entender que essa proposta
fere o princípio da isonomia e
desrespeita a carreira do
professor, o Sintego recusou.
“Nós temos uma carreira e
precisamos que ela seja
respeitada. A maioria dos
professores da rede estadual é
PIII e PIV, com 29 mil trabalhadores, enquanto PI e PII não
chegam a mil trabalhadores.
Queremos o cumprimento da
Lei 11.738/08”, explicou Bia de
Lima, presidenta do Sintego.
Modulação
Para oferecer mais segurança
aos professores, o Sintego tem

cobrado da Secretaria Estadual
de Educação mais transparência
no processo de modulação, para
que todos saibam como estão
modulados nas escolas. O
objetivo é que a modulação seja
um documento de fácil acesso a
todos(as) como prevê a
legislação e que dê prioridade às
solicitações dos efetivos.
Vice-diretores
Em escolas que funcionam três
turnos poderá ser decidido se
haverá dois coordenadores ou
um vice-diretor. Está sendo
feito uma redefinição.
Professores de apoio
Serão contratados mais de 1.300
professores na condição de
apoio para resolver os problemas das escolas, especialmente
aquelas que oferecem ensino
especial.
Concurso Público/Contratos
O correto é a realização de
concurso público, que desde
2009 não é realizado, para
preenchimento de vagas de
professores. Já para os administrativos não existe seleção há
mais de 15 anos. Porém, diante
do déficit e da falta absoluta de

profissionais em áreas específicas, o Sintego tem cobrado que
os servidores contratados em
regime temporário sejam
chamados imediatamente para
suprir as necessidades das
escolas, que estão sem
condições de funcionamento.
Durante a reunião, a Seduce
informou que serão contratados
cerca de 5 mil profissionais
para amenizar o problema. Em
relação aos professores que
foram contratados em regime
temporário e prestaram serviço
por mais de três anos, a
secretária estadual de
Educação informou que haverá
processo seletivo para que
esses profissionais continuem
em exercício. Mas o salário é
uma afronta à profissão e ao
professor. Para 20h, o valor
oferecido é de R$ 654,00; 30h,
R$ 981,00 e 40h, R$ 1.308,00,
muito abaixo do que estabelece
a Lei do Piso. Vergonhoso! Para
atender escolas da rede estadual
que estão sofrendo com a falta
de merendeiras, a Seduce
informou ao Sintego que
haverá contratação imediata de
650 merendeiras, além dos
profissionais da faxina.

Quadro Transitório
do Magistério
A injustiça contra quem faz
parte do Quadro Transitório
do Magistério terá um fim!
Muitos profissionais são
especialistas, têm mestrado e
estão prestes a se aposentar,
mas recebem como PAA,
PAB, PAC e PAD, um salário
aquém do merecido. Há mais
de 15 anos o Sintego busca
resolver esse problema,
representando os profissionais que se qualificaram, e
agora, após posicionamento
firme do Sintego na busca da
resolução definitiva desse
problema, a secretária Raquel
Teixeira afirmou que está
construindo uma proposta
para apresentar, mas que até
junho o problema será
resolvido. Para Bia de Lima,
“é uma questão de fazer o
mínimo de justiça, já que a
esmagadora maioria dos
profissionais do quadro, além
da longa experiência docente,
concluíram cursos de
graduação e pós-graduação,
nada mais justo do que
equiparar com os professores
do Quadro Permanente do
Magistério”.
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NTE/ CECONJ
Serão redefinidas as funções
dos NTE's. Muitos profissionais terão que voltar para a sala
de aula para suprir a falta dos
professores. O CECONJ
também será redefinido e terá
novas atribuições, que ainda
estão sendo formuladas pela
Seduce.
Junta médica
Buscando descentralizar os
serviços da Junta Médica, o
Sintego sugeriu à secretária
Raquel que seja realizada
parceria entre a Seduce e o
Ipasgo para levar a Junta
Médica ao interior do Estado e
resolver esse problema
histórico de péssimo atendimento. Raquel se prontificou a
conversar com Francisco
Taveira Neto, presidente do
Ipasgo para resolver este
problema.
Vale-transporte dos
administrativos
O benefício tem atrasado
constantemente, mas segundo
informação dada ao Sintego, o
repasse será feito na data

Presidenta do Sintego, Bia de Lima, repassa as negociações com a Seduce

correta e atualizado.
Plano de Carreira
dos Administrativos
Será criada uma comissão, por
meio de portaria, para construir um novo Plano de Carreira
dos servidores administrativos
para resolver os problemas da
carga horária, qualificação e
salário. “É preciso fazer um
novo Plano de Carreira para
valorizar os administrativos,
criar outros cargos. O Plano de

Carreira está defasado e não
atende aos profissionais que
estão se capacitando”, afirma
Bia de Lima.
OSs na Educação
Desde que o Governo de Goiás
colocou a questão em pauta, o
Sintego tem se posicionado
contrário à transferência da
gestão de escolas para
Organizações Sociais por
acreditar que a melhoria da

Educação não será resolvida
com a transferência da gestão
para OSs e que essa medida é
somente uma forma de desviar
os recursos públicos para a
iniciativa privada. “Defendemos que a melhoria da
qualidade do ensino passa
prioritariamente pela valorização de professores e administrativos das escolas e a defesa
da escola pública de qualidade
social”, afirma Bia.

Calendário de Mobilização
Durante a Assembleia
realizada com os trabalhadores da rede estadual de ensino,
ficou decido que acontecerá
uma nova Assembleia Geral,
com paralisação, no dia 1º de
abril. Esse ato compõe o
calendário de mobilização em
defesa dos direitos dos
educadores, além de cobrar
dos órgãos competentes uma

fiscalização efetiva dos
recursos da Educação.
19/03: O Sintego irá ao
Ministério Público cobrar
ação mais efetiva do órgão
para fiscalizar o cumprimento
da LDB, quanto à aplicação
das verbas da Educação, para
que seja realizado concurso
público urgentemente para

SINTEGO CONVOCA

preenchimento de vagas na
rede e também sobre o valor
oferecido aos contratos
temporários.
26/03: O Sintego irá ao
Tribunal de Contas do Estado
cobrar a fiscalização dos
recursos e a destinação dos
percentuais estabelecidos
pela Constituição na

Educação e repasse para a
Seduce.
1/04: Nova Assembleia Geral
da categoria, com paralisação, às 9h, na Câmara
Municipal de Goiânia.
10 e 11/ 04: Plenária Sindical
do Sintego e aprovação do
Plano de Lutas.

ASSEMBLEIA GERAL

DIA 1° de Abril

(Quarta-Feira)

Professores(as) e Administrativos(as) da Rede Estadual de Ensino
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