IOD
Goiânia, 17 de março de 2017.

Ofício-Circular n° 003/2017

CONVENÇAO COLETIVA DE TRABALHOSINEPE/SINPRO/SINPROR/SINAAE/SINTEENSINTEERV.
Em Assembléias Extraordinárias realizadas com a finalidade de
analisar reivindicações encaminhadas pelos diversos Sindicatos dos Trabalhadores da
Educação em Goiás (SINPRO, SINPROR, SINAAE, SINTEEA e SINTEERV), FICOU
DECIDIDO E AUTORIZADO
pelas referidas ASSEMBLÉIAS, que todas as Escolas da
rede privada abrangidas
pelos respectivos sindicatos,
deverão conceder aos seus
professores e empregados administrativos,
a partir do mês de março corrente (inclusive),
a ser pago até o 5° dia útil do mês subseqüente os índices abaixo informados.
PROFESSORES:
•
Para os que tenham remuneração superior ao piso: REAJUSTE DE 6%
(seis por cento);
•
PISOS:
a) Para Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde: R$ 12,09
(doze reais e nove centavos) por hora/aula;
b) Para todas as demais cidades do Estado: R$ 11,62 (onze reais e
sessenta e dois centavos) por hora/aula.
1. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
•
Para os salários superiores ao piso: Reajuste de 6% (seis por cento);
•
Piso: R$ 1.070,00 (mil e setenta reais mensais).
a) Para Rio Verde: R$ 1.088,19 (mil e oitenta e oito reais e dezenove
centavos mensais).
Tal reajuste deverá tomar por base o salário
praticado em
fevereiro/2017
e ser anotado na Carteira de Trabalho do Empregado com a observação
"REAJUSTE SALARIAL CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA".
2.

TAXA ASSISTENCIAL
•

•

PARA O SINEPE: 3% da remuneração
dos Professores
e Pessoal
Administrativo,
a ser pago até o dia 20/04/2017,
através do boleto
bancário em ànexo, ou diretamente na Secretaria do Sindicato;
PARA OS SINDICATOS DAS CATEGORIAS (SINPRO/SINPRORlSINAAE
e
SINTEEIAr De acordo com o estabelecido nas r~spectivas Convenções.

parr surtir os efeitos legais, as CONVENÇOES COLETIVAS já foram
firmadas com os respec ivos S~di~atos e estão disP)oníveis no site www.sinepego.org.br.
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KRISHNAAOR ÁVILA STRÉGLlO
Presidente do SINEPE/GO

Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino no Estado de Goiás
Entidade representativa
do'IEnSino Particular em todos os graus e moda~idades no Estado de Goiás
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