
Volvidas mais de duas décadas de prestação de serviço na Loja de Cidadão do Porto, os 
trabalhadores da carreira de Assistente Técnico em exercício de funções no balcão do 
IRN que aqui trabalham diariamente, entendem que chegou o momento de dizer BASTA! 

Os trabalhadores Assistentes Técnicos, maioritariamente há mais de duas 
décadas com exercício de funções na Loja de Cidadão do Porto, para além 
da exaustão natural face às exigências quotidianas da sua atividade 
profissional, clamam pela justa e devida valorização salarial e da carreira, o 
que lhes havia sido prometido no passado, quando não foram integrados 
nas carreiras especiais, nomeadamente de Oficial de Registos, ficando 
assim destinados à estagnação da carreira geral de Assistente Técnico. 

Estes trabalhadores Assistentes Técnicos, em prol da prestação de um serviço público de 
qualidade aos cidadãos, executam idênticas tarefas dos trabalhadores de carreira especial 
que prestam serviço no IRN – Loja de Cidadão do Porto, mas não têm igual estrutura 
remuneratória, nem tão pouco de complementos remuneratórios!

Desde sempre que é reconhecido o tratamento desigual destes trabalhadores, quer pelo IRN, 
quer pelo Ministério da Justiça! Promessas foram feitas aos trabalhadores, mas a correção 
das desigualdades é, até agora, inexistente! E nem uma palavra aos trabalhadores, apesar 
das diversas diligências efetuadas! 

É neste contexto que estes trabalhadores, com o apoio do STFPSN – Sindicato dos 
Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, consideram que é o tempo de 
reclamarem o que é seu por justiça e, assim, exigirem: 
O reconhecimento do trabalho como Técnicos Superiores ou pelo cumprimento 
da promessa de integração na carreira especial de Oficial de Registos; 
A valorização profissional dos trabalhadores e da sua vasta experiência e 
competência técnica; 
A necessária valorização remuneratória; 
Condições dignas e em prol da prestação de um serviço público de qualidade 
aos cidadãos. 

EXIGIMOS  
SOLUÇÕES! 
Contacta o teu Sindicato. 
Mantém-te informado.  STFPSN  SINDICATO 


DOS TRABALHADORES 

EM FUNÇÕES PÚBLICAS 

E SOCIAIS DO NORTE 

RUA VASCO DE LOBEIRA, 47/51    
4249-009 PORTO 

TEL 225574060  FAX 225507257  

EMAIL geral .porto@stfpsn.pt 

SITE www.stfpsn.pt 


IRN
Aos Trabalhadores  
da Carreira de Assistente  
Técnico, do Instituto dos  
Registos e do Notariado (IRN),  
da Loja de Cidadão do PortoW
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