
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

 

PRAÇA PEDRO AMÉRICO, 70 |1° ANDAR| CENTRO | CEP: 58010
 

 

 

OFÍCIO Nº06/2022 – GS/SEGGOV

AO  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

SINTEM/JP 

 
Assunto: Comunicado aos Professores de 
 

 

Prezados (as), 

 

            Considerando que o piso salarial nacional dos professores aguarda oficialização por 

parte do Ministério da Educação e diante da reivindicação da categoria em relação a um 

aumento em seus proventos, a Prefeitura 

Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), reconhecem a legitimidade da referida demanda.

            Por essa razão, estamos propondo a concessão de 

trabalhadores da educação, inclusive os não do

percentual, está sendo ofertado mais 5% (cinco por cento) em forma de abono, totalizando 

um aumento de 15% (quinze por cento) a ser pago na folha do corrente mês (janeiro).

            O Executivo municipal se compromet

percentual a ser divulgado pelo Ministério da Educação, almejando que ele supere, até 

mesmo os 33, 23% (trinta e três, vírgula vinte e três por cento) reivindicados.

             Ressaltamos nossa satisfação em

Educação, ao tempo em que reiteramos o compromisso de dialogar de forma permanente, 

respeitosa e cordial a respeito dos interesses de categoria t

            Atenciosamente, 

 

DIEGO TAVARES DE ALBUQUERQUE
Secretário

 
ESTADO DA PARAÍBA 
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João Pessoa, 26 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

Comunicado aos Professores de João Pessoa. 

Considerando que o piso salarial nacional dos professores aguarda oficialização por 

parte do Ministério da Educação e diante da reivindicação da categoria em relação a um 

aumento em seus proventos, a Prefeitura Municipal de João Pessoa e por extensão a 

Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), reconhecem a legitimidade da referida demanda.

estamos propondo a concessão de 10% (dez por cento) para todos os 

trabalhadores da educação, inclusive os não docentes. Para os docentes, além deste 

percentual, está sendo ofertado mais 5% (cinco por cento) em forma de abono, totalizando 

um aumento de 15% (quinze por cento) a ser pago na folha do corrente mês (janeiro).

O Executivo municipal se compromete ainda incorporar aos salários o restante do 

percentual a ser divulgado pelo Ministério da Educação, almejando que ele supere, até 

mesmo os 33, 23% (trinta e três, vírgula vinte e três por cento) reivindicados.

Ressaltamos nossa satisfação em poder atender às demandas dos servidores da 

Educação, ao tempo em que reiteramos o compromisso de dialogar de forma permanente, 

respeitosa e cordial a respeito dos interesses de categoria tão valiosa para toda sociedade.

 
 

DIEGO TAVARES DE ALBUQUERQUE 
Secretário de Gestão Governamental - SEGGOV
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, 26 de janeiro de 2022. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – 

Considerando que o piso salarial nacional dos professores aguarda oficialização por 

parte do Ministério da Educação e diante da reivindicação da categoria em relação a um 

Municipal de João Pessoa e por extensão a 

Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), reconhecem a legitimidade da referida demanda. 

10% (dez por cento) para todos os 

centes. Para os docentes, além deste 

percentual, está sendo ofertado mais 5% (cinco por cento) em forma de abono, totalizando 

um aumento de 15% (quinze por cento) a ser pago na folha do corrente mês (janeiro). 

e ainda incorporar aos salários o restante do 

percentual a ser divulgado pelo Ministério da Educação, almejando que ele supere, até 

mesmo os 33, 23% (trinta e três, vírgula vinte e três por cento) reivindicados. 

poder atender às demandas dos servidores da 

Educação, ao tempo em que reiteramos o compromisso de dialogar de forma permanente, 

ão valiosa para toda sociedade.          

SEGGOV 


