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Nota de apoio aos servidores do IASES que denunciam assédio 

institucional 

É com indignação que a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da Área 

Sociojurídica do Brasil – AASPSI Brasil recebeu as recentes notícias de assédio 

institucional por parte da diretoria do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito 

Santo (Iases) com assistentes sociais, psicólogo e pedagogos. As denúncias foram 

feitas durante assembleia-geral extraordinária realizada, no dia 6 de fevereiro, na sede 

do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espirito Santo 

(Sindpúblicos – ES).  

Além da situação do assédio, grave por si só, agrega-se à esta situação a falta de 

transparência da Instituição quanto ao quadro de vagas e recusa de diálogo por parte 

da direção. O sindicato fez duras críticas aos processos seletivos em que os resultados 

dos aprovados não foram divulgados, além da contratação de empresas cujos serviços 

podem ser feitos por servidores efetivos do órgão. 

Diante das graves denúncias, nossa Associação, fundada com a missão de congregar 

assistentes sociais e psicólogos pela valorização e condições de trabalho na área 

sociojurídica, repudia a conduta da diretoria do Iases e soma sua voz aos profissionais 

do órgão, do Sindpublicos-ES e dos Conselhos Profissionais de Serviço Social e 

Psicologia.  

É inadmissível que um órgão público que deveria prezar por seu quadro de 

colaboradores e pela prestação de serviços à população, adote medidas de pouca 

transparência e permita que o assédio seja rotina no ambiente de trabalho, negando-se 

ao diálogo.  

Tendo conhecimento de reunião que deverá ser agendada entre o Iases, o Sindicato, o 

Cress-ES e o CRP-ES, a AASPSI Brasil espera que o diálogo seja estabelecido, e que 

o órgão se comprometa com a busca de soluções e mudança de postura na condução 

dos processos seletivos e nos processos internos de trabalho.  



 

 


