
O autismo do Governo dita a continuidade da luta dos trabalhadores 
da carreira de Assistente Técnico, do Instituto dos Registos e 
Notariado (IRN), da Loja de Cidadão do Porto, com greve agendada  
para os próximos dias 06 e 11 de fevereiro.

Assim, os trabalhadores da carreira de Assistente Técnico em exercício 
de funções no balcão do IRN, na Loja de Cidadão do Porto, perante a 
ausência de resposta do Ministério da Justiça, vão exercer o direito à 
greve nos próximos dias 6 e 11 de fevereiro de 2023, exigindo: 


Solução governativa para a sua justa valorização profissional 
e salarial, por aplicação dos normativos legais  e com efeitos 
imediatos; 
O reconhecimento do trabalho desenvolvido, ou 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. 

Os trabalhadores estarão disponíveis para prestar 
declarações aos órgãos de comunicação social no 
dia 6 de fevereiro de 2023, entre as 9h e as 9h30, 
junto à Loja de Cidadão do Porto. 
Para mais esclarecimentos contactar: 
Aurora Gomes - dirigente do STFPSN - 926814302 

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 


AOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Os Trabalhadores da Carreira  
de Assistente Técnico, do Instituto  
dos Registos e do Notariado (IRN),  
da Loja de Cidadão do Porto vão voltar  
à greve nos dias 6 e 11 de Fevereiro
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