
 

Rua 7 de Abril, nº 277 - 8º andar – Conjunto D –   São Paulo   –   SP 
CEP 01043-906 – Site: www.sinssp.org.br 

Telefone: (11) 2384-8850 / 99686-0246 – e-mail: diretoria@sinssp.org.br                                            

 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO COM OS APROVADOS NO CONCURSO 

DO INSS DE 2022 

 

 

1- O diretor do SINSSP, Idel Profeta Ribeiro, coordenou a reunião e começou 

passando a palavra para o Presidente do SINSSP, Pedro Totti, que registrou o abraço 

a causa e que o SINSSP faria gestões políticas, no sentido de que todos os aprovados 

fossem efetivados no quadro de servidores do INSS. Apresentou também a idéia de 

procurarmos a CONDSEF para colocar a demanda na reunião da Mesa Nacional de 

Negociação, que ocorrerá dia 07 de fevereiro, no Ministério da Gestão e Inovação, 

onde estará presente 9 Ministros e inclusive o Ministro da Previdência Social. Outra 

questão importante foi que em 2003, também no governo do Presidente Lula foi o 

ingresso de mais de 3000 servidores novos, coadunando com o status situacional que 

estamos vivendo agora.    

2- Na sequência o diretor Idel passou a palavra para a diretora Michelle Reis, que fez 

uma fala sobre seu processo de ingresso e admissão no INSS, resgatando sua 

experiência profissional como professora de Direito, advogada na iniciativa privada e 

o seu ingresso no INSS, vindo de outro estado e o quanto foi impactante na sua vida, 

se colocando a disposição em apoiar e solidificar as relações com os aprovados o que 

houve uma boa receptividade e todos  sentiram-se acolhidos  e desejosos de viver 

aquela experiencia  que foi apresentado com satisfação e com humildade. A diretora 

Michelle também lembrou que ainda estão sendo chamados alguns aprovados do 

concurso de 2015, uma vez que algumas pessoas judicializaram a questão e 

ganharam na justiça o direito de ingresso no INSS.  

3- Na sequência o coordenador da reunião passou para os informes da segunda fase 

do Edital que é o curso de formação, propriamente dito com as datas e previsões de 

realização (a apresentação segue anexa). E o diretor de comunicação do SINSSP 

Raul Lima apresentou a proposta de elaborarmos um chamamento de mais 

aprovados, em especial para aqueles que tiveram a nota mínima necessária, mas que 

não estão no cadastro de reserva. O que ficamos de fazer estudo jurídico da  
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viabilidade da questão. Outra proposta do diretor Raul Lima foi que enviássemos uma 

correspondência padrão para deputados e senadores apresentando a demanda da 

urgência colocada a luz das necessidades prementes do INSS e do fato de haver 

tantos benefícios parados e não analisados no prazo legal de 45 dias, no sentido de 

que o INSS cumpra o legislado e satisfaça as demandas da sociedade.  

4- Após definirmos estas ações como tarefas que realizaremos no próximo período. 

Aprovamos a criação de uma coordenação para trabalhar junto com o sindicato no 

sentido de fomentar as tarefas e/ou ações a serem realizadas até conseguirmos, pelo 

menos, o ingresso dos 3.273 aprovados. A coordenação será formada por Marcus 

Tadeu do Valle Filho (DF), Mara Rodrigues Pinheiro (SP), Aline da Costa Constantino 

(BA) e Gustavo Raul Carretto Sosa (ES). Informamos ainda que temos uma 

coordenação no sindicato composta por Idel, Marcos, Raul e Michelle, que estão 

responsáveis por esta frente de trabalho, agora, junto com esta coordenação   para 

levarmos a cabo esta missão.  

5- Isto posto aprovamos ainda que haveria troca de divulgação tanto das mídias dos 

aprovados, face, instagram (@aprovados.inss2022, WhatsApp e também das do 

SINSSP.  Aprovamos ainda que em caso do Ministro marcar uma reunião que os 

representantes seriam: Gustavo, Mara e Marcus e o Presidente do SINSSP, Pedro 

Totti. 

6- Não tendo mais nada a tratar, todos muito esperançosos e cheios de vigor para 

fazerem esta luta e com um sentimento de que a reunião foi exitosa, o coordenador 

da reunião reafirmou o compromisso com a luta do ingresso de todos no INSS e deu 

por encerrada a reunião.          

Participaram da Reunião pelo SINSSP:  Idel Profeta Ribeiro, Raul Milton Silveira ima, 

Pedro Totti, Michele Reis Moreira, Marco Antônio da Silva, Luci Mary dos Santos, Marli 

Prado Ulprist. 

 

Data da Reunião: 01/02/2023 

 

Sem mais, eu Idel Profeta Ribeiro lavro o presente Relatório. 
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