
PRÉ-PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES 2017
Esta é uma pré-pauta de reivindicações para a Campanha Salarial 2017 dos servidores de 
Joinville. Ela foi elabora pela direção do Sinsej para dar início às discussões nos locais de 
trabalho. Todas as unidades devem discutir o assunto, fazendo inclusões e/ou modificações. 
Estas sugestões precisam ser apresentadas pelo representante de local de trabalho da uni-
dade, na reunião que acontecerá em 7 de março, às 13h30, no Hotel Tannenhof. Para este 
dia, os conselheiros terão liberação do trabalho – um direito conquistado em campanhas 
salariais anteriores.

Se a sua unidade ainda não tem um representante eleito, basta reunir a equipe, discutir e 
escolher democraticamente. Uma ata deve ser preenchida e entregue a um diretor do sindi-
cato, diretamente na recepção do Sinsej ou no próprio dia 7 de março. Esta ata está dispo-
nível no site do Sinsej ou com os diretores que visitam periodicamente os locais de trabalho. 

Cláusulas econômicas

1. Revisão dos vencimentos pelo INPC acumulado no período de 1º de maio de 2016 a 
30 de abril de 2017.
2. Reajuste de 5%, de modo a recuperar parte das perdas salariais históricas da categoria.
3. Revisão mensal dos vencimentos pelo INPC (gatilho salarial).
4. Equiparação do valor do vale-alimentação ao mesmo valor pago na CIA. Águas de 
Joinville (R$ 680,68).
5. Vale-alimentação para todos os servidores, inclusive os aposentados.
6. Revisão do PCCS geral, de modo a garantir progressão por titulação e formação para 
todos os servidores.
7. Revogação imediata da portaria que suspende: a possibilidade de converter um terço de 
férias em abono pecuniário, as indenizações de licença prêmio e o abono natalino.
8. Pagamento do abono aos servidores que trabalharam no último recesso de final de ano.
9. Regulamentação de pagamento de abono aos servidores que trabalharem nos recessos 
e pontos facultativos.
10. Extensão da gratificação de Alta Complexidade para todos os servidores do HMSJ. 
11. Pagamento do adicional de insalubridade para todos os servidores que trabalham nas 
unidades de saúde (independente do cargo).

Cláusulas Sociais

1. Regulamentação da jornada de 30 horas semanais, sem redução de salário.
2. Aplicação imediata dos 33% de hora-atividade para os profissionais do magistério, em 
todos os níveis.
3. Liberação de um dia de serviço a cada dois meses para os representantes sindicais elei-
tos por local de trabalho e para os diretores suplentes da diretoria do sindicato.
4. Devolução dos descontos ocorridos por participação em movimentos reivindicatórios.
5. Licença paternidade de 20 dias.
6. Regulamentação do prazo acordado para gozo e/ou indenização da licença-prêmio.
7. Garantia da licença-prêmio e acesso à carreira para os ACSs.
8. Eleição direta para diretores de unidades escolares, com o fim da indicação política par-
tidária.
9. Regulamentação da lotação e transferência dos servidores, que já é compromisso do go-
verno com a categoria.
10. Revogação da norma que extingue o cargo das cozinheiras.
11. Apresentação de proposta imediata para o atendimento da saúde dos servidores, com 
garantia de consultas, exames, cirurgias e internações.
12. Inclusão do auxiliar de educador e do auxiliar escolar no plano de carreira do magisté-
rio.
13. Que o Dia da Família na Escola (sábado) seja facultativo para o servidor.
14. Regulamentação de política de recrutamento interno para vagas existentes. 
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REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES 
7/3, 13h30, Hotel Tannenhof

ASSEMBLEIA GERAL DOS SERVIDORES
13/3, 19h30, Câmara de Vereadores de Joinville


