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Nota de Esclarecimento
O Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Espírito Santo (SINDINUTRI-ES) vem informar
aos seus profissionais Nutricionistas que após várias tentativas de acordo com a Prefeitura Municipal
de Santa Leopoldina diretamente com o seu departamento administrativo e jurídico, infelizmente não
obteve sucesso a respeito do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº. 003/2013 – SEME. SESA E
SETDAS que estipula o valor de R$ 835,64 (oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro
centavos) para 40hs (quarenta horas) semanais. Esta remuneração é deverás vergonhosa, uma vez
que, o piso mínimo estipulado pelo SINDINUTRI-ES para 44hs (quarenta e quatro horas) semanais é
de R$ 1.816,00 (um mil oitocentos e dezesseis reais), desta feita, ocorre infração para aquele
Nutricionista que aceita tal absurdo: vamos ao Código de Ética do profissional Nutricionista, Capítulo
X, Artigo 18, inciso V “é vedado ao nutricionista... aceitar remuneração abaixo do valor mínimo
definido pela entidade sindical ou outra entidade de classe que defina parâmetros mínimos de
remuneração”.
As Instituições Públicas possuem autonomia através de suas Casas de Leis para a criação de
salários e carga horária, por exemplo, as Prefeituras através da Câmara Municipal (Vereadores)
aprovam estas leis e o prefeito sanciona, neste caso, valores arbitrários e que não condizem com a
realidade da classe profissional. Cabe ao SINDINUTRI-ES primeiramente tentar negociar valores
mais adequados para os seus profissionais, não obtendo sucesso, repudiar e registrar perante a
estes órgãos sua insatisfação. Já o profissional Nutricionista cabe não aceitar/participar destes
processos seletivos vergonhosos! A valorização de qualquer categoria deve começar de dentro para
fora, cada um tem o dever de fazer a sua parte, por isso, contamos com a participação de todos,
tanto em denunciar estas práticas, quanto não participar das mesmas.
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