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O SINDICATO É O SEU LUGAR!
O STMC deseja boas-vindas aos novos integrantes
do Serviço Público Municipal de Campinas. O serviço
público é um direito que toda a população deve
usufruir. Nós, servidores/as públicos, trabalhamos
para o bem comum, para a sociedade, por isso a
importância deste trabalho ser realizado com
qualidade.
O STMC está junto com os trabalhadores/as na luta
pela melhoria das condições de trabalho, nas
questões salariais, na carreira e na defesa de uma
educação pública e de qualidade.

Na Educação, muitas conquistas foram adquiridas
ao longo dos últimos anos, com, por exemplo, o
pagamento do Vale - alimentação integral
independente da jornada.
Porém, é muito importante também, que o
servidor/a conheça os seus direitos e os seus deveres
ao ingressar no serviço público (como por exemplo, o
Estatuto do Servidor e o Decreto sobre a Avaliação do
Período do Estágio Probatório, entre outros.)
Para isso, o Sindicato se coloca à disposição para
esclarecer, orientar e defender os trabalhadores/as.

CONQUISTAS DO STMC:
- PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL: Mais de 1576 trabalhadores da Educação
beneﬁciados pela Progressão Vertical desde 2008. Na progressão horizontal desde
2005 um total de 3581 Servidores/as.
- APOSENTADORIA ESPECIAL: Professores/as de Educação Especial (PEB IV), são
beneﬁciados, foi a correção de uma injustiça praticada contra essa categoria! Agora,
esses proﬁssionais têm direito à APOSENTADORIA ESPECIAL AOS 25 ANOS DE
DOCÊNCIA.
- RESOLUÇÃO DE ATRIBUIÇÃO E REMOÇÃO: Durante anos ocorrem conﬂitos na área
da Educação entre os trabalhadores/as e a administração. A resolução é importante,
pois organiza, além da vida escolar, a vida dos trabalhadores (as).
- VALE ALIMENTAÇÃO INTEGRAL: Essa foi uma grande conquista, pois com o VALE
ALIMENTAÇÃO INTEGRAL, os que não atingiam 30h de trabalho semanal, também
passaram a ter o direito a esse beneﬁcio. Uma das categorias alcançadas foram os
Professores Adjuntos.
- CONCURSO PÚBLICO: Sempre lutamos em defesa da contratação de
trabalhadores/as via concurso público. Apesar da crise nacional tivemos 1.800
trabalhadores contratados na área da Educação através de concurso público.

