
Atribuição de Aulas 2018/2019

• Caso haja dúvidas durante o processo, procure seu sindicato (Sintramem)

• Leia atentamente o decreto de atribuição e tenha sempre em mãos uma 
cópia dele

• Confira com muita atenção antes de assinar a planilha de contagem de 
tempo e títulos

O Processo de Atribuição de Aulas é o que determina como será nossa vida 
profissional em 2019, portanto, muita atenção para alguns detalhes:

Em breve será dado início ao PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS 
2018/2019. A Secretaria de Educação publicará o decreto que estabelece as 
regras do processo e divulgaremos assim que for publicado.

• Providencie todos os documentos necessários e certificados de cursos 
realizados até 31/07/2018

• PEBII em jornada parcial em 2018, na ficha de inscrição opte pela carga 
suplementar para que você possa participar desta etapa. Mesmo que você 
tenha optado e no momento não tiver interesse, não será obrigado a “pegar” 
estas aulas; mas se você não optar por carga suplementar será impedido de 
participar.

• PEBII, muita atenção na opção de jornada para 2019, que pode ser integral 
ou parcial. Se você optar pela jornada parcial não poderá ampliar, entretanto, 
se optar pela jornada integral (2019) estando na parcial (2018), você poderá 
declinar da ampliação

• Cumpra fielmente os prazos estabelecidos

Mantenha a calma e muita atenção que dará tudo certo. Tire suas dúvidas 
sempre!

Este processo sempre causa dúvidas e preocupação nos profissionais da 
educação. 

• Se houver rasuras na ficha de inscrição ou de contagem de tempo após 
você ter assinado, confira novamente e, caso concorde, valide com uma 
nova assinatura o documento

• Não perca prazos de possíveis recursos

Aguardem a nossa 3ª Festa 

em Comemoração ao 

Dia do Professor

Aguardem a nossa 3ª Festa 

em Comemoração ao 

Dia do Professor

Já contamos com agendamento para 
Psicóloga, através do site ou tel: 3467.1375

dição 05 /  Agosto - 2018

Festa da Tainha
No dia 27 de Julho realizamos a 2ª Festa da Tainha / Sintramem. 
Com a Presença de quase trezentas pessoas, pudemos 
desfrutar da Tainha feita pelo mestre cuca Prof. Ciccarelli, 
nosso presidente. Confira as fotos do evento em nosso site 
www.sintramem-sv.org.br e pela página do Facebook.
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Câmara de Representação Plena / 2018 (08)

Câmara de Representação Setorial / 2018 (10)

f) cumprir e fazer cumprir o disposto no presente Estatuto Social.

e) desempenhar com zelo e dedicação as demais atividades para as quais for 
designado.

Ao Conselho de Representantes dentre outras atribuições, compete, conforme 
regimento:
a) propor ao Sindicato congressos, seminários, simpósios, cursos etc.

c) se reunir sempre que convocado pela Diretoria Executiva.
d) eleger seu presidente.

b) auxiliar a diretoria na organização de eventos, e na organização da categoria.

h) Elaborar regimento interno.

g) o Presidente do Conselho de Representante poderá participar das reuniões da 
Diretoria Executiva com direito a voz e voto, sem no entanto fazer parte da composição 
da mesma.

Veja regimento na íntegra no site www.sintramem-sv.com.br 

Informamos aos cursistas que participaram do Curso 
Preparatório para o PSPI/ 2018 realizado no SINTRAMEM, 
que os certificados já estão à disposição para retirada na 
sede do sindicato. Terá direito ao certificado o cursista com 
75% de frequência em cada módulo, sendo que:

M-II de Janeiro a Julho / 2018 = teve 15 dias
M-I de Agosto a Dezembro / 2017 = teve 13 dias

NÃO FIQUE , FIQUE  SÓ SÓCIO

‘‘NENHUM DE NÓS É TÃO BOM QUANTO TODOS NÓS JUNTOS’’

Com exceção da prova de promoção e o aumento de 
2,07%, da cesta básica e do vale alimentação, todo o 
restante da pauta está travada. 
Plano de Recuperação Salarial: Haverá um estudo no final 
do segundo quadrimestre/2018 (agosto)  e caso 
comprovadamente haja possibilidade de aumento de até 
1%, o mesmo será pago em setembro.

Campanha Salarial

Treinamento Funcional

                                         Inscrições com Prof. Jorge
                                      Fone: 3467.1375

 

 Aulas 3ª e 5ª feiras - das 19h às 20h - Local: Sindserv

 Até 17 de agosto / 2018 teremos 10 vagas 
reservadas para os associados Sintramem.

Veja abaixo os eleitos para o Conselho de Representantes Certificação do Curso de PSPI


