
Propostas

 Chapa Respeito e Valorização

PROPOSTAS DE ATUAÇÃO  

1. Acompanhar as ações referentes ao reajuste salarial dos servidores públicos, bem como a ação referente ao
reenquadramento salarial ajuizadas pelo SINDSEMPBA;

2. Revitalizar com estudos e fundamentação a “Jornada Econômica” (intrajornada de 30 horas semanais) em todo o
Ministério Público do Estado da Bahia com vistas a qualidade de vida dos servidores e melhor amplitude e
qualidade no atendimento à população e do atendimento interno; 

3. Propor a mudança da nomenclatura dos cargos “Assistente Técnico Administrativo” de servidores do MP/BA para
“Técnico Ministerial”, bem como exigir formação de nível superior, em qualquer área, para o referido cargo; 

4. Propor a gratificação de atividade jurídica (GAJ) para ANALISTAS e ATAS (com formação em direito) para
atuarem na qualidade de assessores dos Promotores e Procuradores de Justiça,  ampliando o número de
servidores efetivos em cargos de assessores.

5. Propor a mudança da nomenclatura de “motorista” para “Técnico de Segurança e Transportes”, para agregar em
suas funções o uso de arma fogo, como já acontece na Justiça Federal;

6. Propor convênio com empresas de cursos preparatórios para Concursos Públicos (Magistratura, Ministério Público,
Polícia Federal e outras carreiras da Administração Pública);

7. Propor  convênio  com as instituições  de curso  de formação para facilitar  a  aquisição das  cargas horárias
obrigatórias para promoção / progressão;



8. Promover  orientação,  assessoria  e  acompanhamento  jurídico  ao  servidor  que  responde  a  PAD  ou
necessite de apoio jurídico relacionado ao desempenho do seu trabalho;

9. Criar agenda com ALBA – Assembleia Legislativa da Bahia – com vistas acompanhar projetos de interesse da
categoria.

10.  Ampliação e revitalização da Campanha de Filiação do SINDSEMPBA.

.

CHAPA “RESPEITO E VALORIZAÇÃO”  

Diretoria Executiva:  

Rondineli Santos de Caldas - Diretor-Presidente 

Guilherme Sales Barbosa Neto - Diretor Administrativo 

Almir Izidório Oliveira da Silva - Diretor Jurídico 

Marcius Kelsen de Miranda Senna - Diretor de Finanças 

Flávio de Aquino Penedo - Diretor de Política e Mobilização 

Daniel Araújo Nanni - Diretor de Comunicação
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