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Lutar pelos direitos dos servidores
públicos do Estado de Goiás é o nosso
objetivo! Em 2020 firmamos o
compromisso de alcançar uma
comunicação mais assertiva para com
nossos representados. 

F A L A  D O  P R E S I D E N T E

O SINDIPÚBLICO
O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás
vem, há mais de trinta anos, representando os Servidores do Poder
Executivo Estadual de Goiás, preservando e reivindicando os direitos e
benefícios da categoria, além de trabalhar por melhorias na prestação do
serviço público em Goiás.
A entidade busca estabelecer novos valores diante da gestão, focando no
trabalho transparente perante seus filiados e acredita que, uma vez valorizados e
respeitados, os servidores podem colaborar com uma nova forma de servir, mais
ágil e eficaz, visando à satisfação do interesse público.

Presidente do Sindipúblico, Nylo Sérgio
Foto: Ana Luíza Carvalho / Sindipúblico
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Com isso, nosso intuito é que você fique cada vez mais próximo da entidade e
fique por dentro de todas as atividades. O nosso trabalho continua
diuturnamente para preservar os direitos de nossos representados e buscar por
todas as melhorias possíveis em situações que afetem a categoria de servidores e
serviços públicos em Goiás. Esperamos que essa iniciativa fortaleça ainda mais a
relação entre diretoria e sindicalizados.

Criamos este material informativo para
você filiado, em qualquer lugar do nosso
estado, ficar bem informado sobre as
reivindicações e ações do sindicato.
Essa é mais uma opção para que você
relembre as principais notícias e
acontecimentos do mês. Afinal, um dos
direitos básicos da vida é o de ter acesso à
informação.



O Instituto de Assistência dos
Servidores do Estado de Goiás
(Ipasgo) e a Secretaria de Estado da
Administração (Sead) firmaram
Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta (TAC) com o
Ministério Público do Estado de
Goiás para a realização de concurso
público no prazo máximo de 1 (um)
ano e 10 (dez) meses, com a
finalidade de substituir os servidores
terceirizados por cargos efetivos.

O TAC é fruto da representação apresentada pelo sindicato junto ao Ministério
Público do Estado de Goiás (processo n. 201300338896), além da denúncia feita
ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (processo n. 201300047002571),
acolhida em data recente (Acórdão n. 439/2019).

Segundo consta do TAC, serão 236 vagas no total, sendo 72 vagas para o cargo de
Analista de Gestão Governamental, 142 vagas para o cargo de Técnico em Gestão
Pública e 22 vagas para o cargo de Técnico em Higiene Dental.

O sindicato reitera o seu compromisso em prol dos servidores públicos e na
defesa de um serviço público eficiente e de qualidade. A entidade é contra à
terceirização e privatização do instituto, tendo em vista, que o Ipasgo é um
patrimônio dos servidores e usuários, destaca Nylo Sérgio, Presidente.

IPASGO
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Ipasgo e Sead firmam termo de
compromisso para a realização

de concurdo público



Os servidores indicados na Portaria n. 155/2020 – SEL são aqueles que se
aposentaram no curso da ação. Em relação aos servidores ativos, a Secretaria já
havia informado o cumprimento da decisão, por meio da Portaria nº 64/2020 –
SEEL, publicada em 14/02/2020.

O sindicato avalia se algum filiado deixou de ser contemplado com a progressão
funcional noticiada nas Portarias. Em caso positivo, a assessoria jurídica
informará nos autos da ação judicial e solicitará a correção do posicionamento
na carreira.

PROGRESSÕES SEEL
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Foi publicada no Diário Oficial do
Estado do dia 08/07/2020, a Portaria
nº 155/2020 – SEEL, concedendo a
progressão funcional aos servidores
ocupantes dos cargos de Analista de
Esporte e Lazer e de Instrutor de
Técnica Esportiva, previsto no Plano
de Cargos e Remuneração instituído
pela Lei 15.678/2006.

A Portaria cumpre a decisão judicial proferida nos autos do Mandado de
Segurança Coletivo ajuizado pelo SINDIPÚBLICO (processo n.
5421974.24.2017.8.09.0000), em tramitação na 4ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás.

Secretário de Esporte e Lazer
cumpre decisão judicial que

garantiu o direito à progressão
funcional dos servidores

Nos próximos dias o sindicato entrará em contato com os servidores filiados
para informá-los sobre os procedimentos para recebimento das diferenças
geradas desde a data do ajuizamento da ação (07/11/2017).



Na última segunda-feira (27), entrou
em vigor o novo estatuto do servidor
público, possibilitado pela Lei
nº20.756/2020 - de janeiro deste ano.
Com mudanças significativas, o
estatuto prevê grandes melhorias tais
como o aumento da licença
paternidade e alterações no
parcelamento das férias. Contudo, o
documento também trouxe perdas
relevantes aos servidores, a exemplo
da alteração na licença-prêmio e o
extermínio do quinquênio.

Em favor dos servidores, o presidente do Sindipúblico, Nylo Sérgio, deu
entrevista ao Jornal "O Popular" esclarecendo as perdas e ganhos do servidor com
o novo estatuto. Além disso, Nylo reafirmou seu compromisso ao relembrar o
ajuizamento da ação, em favor dos filiados, que prevê o pagamento àqueles que já
tenham iniciado a contagem do tempo de efetivo serviço para obter mais um 
 quinquênio, mesmo que os cinco anos sejam completados após a vigência do
estatuto.

Ainda na última semana, o presidente também esteve presente no "O Popular" ao
discorrer sobre a economia de R$40 mi proporcionada pelo sistema home-office
no estado de Goiás.

CLIPPING
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Nova parceria firmada entre o
Sindipúblico e o Centro de Análises
Clínicas e Citopatologia (Laboratório
Centrolab) oferece valores
diferenciados na realização de testes
para Covid-19, para filiados e
dependentes.

NOVA PARCERIA!
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Para usufruir do desconto é necessário comprovar o vínculo com o sindicato,
apresentando o último contracheque que consta o desconto sindical e
documentos pessoais.

Acesse a tabela em nosso site: sindipublico.org.br
Endereço Centrolab: Rua C-201 nº43 Qd. 484 Lt. 03 Jardim América – CEP:
74.270-350 Goiânia-GOInformações: (62) 3285-6044

Testes de Covid-19 com valores
diferenciados para filiados e

dependentes

NOVIDADE
Com o intuito de facilitar o contato entre os
filiados e o sindicato, o Sindipúblico
disponibiliza um novo número de Whatsapp.
O número será destinado ao departamento
jurídico e de filiação, visando sanar
quaisquer dúvidas e/ou trazer novas
informações.

Eventuais perguntas poderão ser enviadas ao (62) 98592-4309.



ACADEMIAS BELEZA E ESTÉTICA CLÍNICA E PET SHOP

EDUCAÇÃODROGARIAODONTOLOGIA LAZER

SEGUROS VEÍCULOS

LIVRARIA MEDICINA OFICINA ÓTICA

REFEIÇÃOPSICOLOGIA

CONTÁBIL 

CONHEÇA CONVÊNIOS E BENEFÍCIOS COM VANTAGENS
EXCLUSIVAS PARA FILIADOS E SEUS DEPENDENTES

VESTUÁRIO E CALÇADOS

O Sindipúblico disponibiliza em seu site, na página "Convênios e
Benefícios", a relação atualizada de convênios e benefícios com

vantagens exclusivas para filiados e seus dependentes. 
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