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Carreira
no centro do debate

Durante dois dias na sema-
na passada (terça, dia 7, e quar-
ta, dia 8) os funcionários da
UFRJ que participaram do se-
minário organizado pelo SIN-
TUFRJ viveram um momento
ímpar para dissipar dúvidas e
conhecer mais profundamen-
te diversos ângulos sobre a car-
reira dos técnicos-administra-
tivos em Educação das Ifes. Tô-
nia Duarte e Marcelo Rosa (fo-
tos no detalhe), do GT Carreira
da Fasubra, foram os princi-
pais palestrantes.

Páginas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

RACISMO
Seminário Nacional
Saiba tudo sobre as deliberações da reunião
nacional do GT Anti-Racismo realizada
de 20 a 22 em São Luís do Maranhão. Página 2

Assembléia quarta-feira, dia 22, às 10h, no CT
Pauta: aprovação do regimento eleitoral para eleições do SINTUFRJ, biênio 2006-2008.

Páginas 10 e 11

Fotos: Niko Júnior

ATENÇÃO
Prorrogada
inscrição
do CPV

As inscrições para o Curso Pré-
Vestibular do SINTUFRJ, que se-
riam realizadas apenas nos dias
14, 15 e 16 de fevereiro, foram pror-
rogadas até o dia 8 de março. Estas
poderão ser feitas na sede do Sin-
dicato, que fica na Ilha do Fundão,
próximo à Prefeitura da Cidade
Universitária, das 8 às 17 horas;
nas subsedes do HU e da Praia Ver-
melha, das 9 às 17 horas. O atendi-
mento na subsede do Centro, que
fica no Instituto de Filosofia e Ciên-
cias Sociais (IFCS), Largo de São
Francisco n° 1, sala 402, é das 16 às
20 horas.
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 Durante dois dias, terça e
quarta-feiras passadas a ca-
tegoria contou com um fórum
privilegiado para solucionar
dúvidas sobre a nova carrei-
ra em implantação. O semi-
nário, organizado pelo SIN-
TUFRJ, mobilizou dois tarim-
bados quadros do GT Carrei-
ra da Fasubra, os companhei-
ros Marcelo Rosa Pereira e
Tônia Duarte Silva, o supe-
rintendente da Pró-Reitoria
de Pessoal, Roberto Gambi-
ne, a coordenadora-geral do
Sindicato, Ana Maria Ribeiro,
e o coordenador da Comis-
são Interna de Supervisão
(CIS) da UFRJ, Nivaldo Hol-
mes.

“Por mais que a nossa car-
reira tenha levado dez anos
para ser construída, com mui-
tas discussões, temos que
entender qual foi a estrutu-
ração do nosso projeto e os
avanços dessa conquista
para podermos avançar
mais”, disse a coordenadora
do SINTUFRJ, Neuza Luzia,
na abertura do seminário,
que prometeu ser o primeiro
de uma série de outros fó-
runs de debates sobre o Pla-
no de Carreira, patrocinado
pela entidade, “para que to-
dos entendam que esta car-
reira vai além de uma tabela
salarial”.

A coordenadora também
lembrou aos presentes ao se-
minário, o qual foi realizado
no auditório Carlos Drum-
mond de Andrade, na Facul-
dade de Letras, que o projeto
de carreira da categoria foi as-
sociado ao projeto sobre qual
universidade nós quere-
mos, colocando para os téc-
nico-administrativos a ne-
cessidade de se constituí-
rem como trabalhadores em
educação, mas entendendo
que não é só o saber formal
que determina essa relação
com a universidade. “Nós,
enquanto categoria, temos
uma história para contar do

Carreira passada a limpo
Seminário expõe o alcance e os limites da carreira dos técnicos administrativos

respeito e do compromisso
com a universidade. Essa
carreira dos técnicos-admi-
nistrativos em educação veio
no sentido de nos colocar
como cidadãos inteiros, com-
prometidos com a universi-
dade. E uma das grandes con-
quistas com essa carreira foi
vincular a nossa avaliação de
capacitação ao desenvolvi-
mento da instituição”, afir-
mou Neuza Luzia.

 O integrante do GT Car-
reira da Fasubra Marcelo
Rosa, que é técnico-admi-
nistrativo da Universidade
Federal do Espírito Santo,
resumiu a importância do
seminário explicando que o
debate foi montado para
que a categoria pudesse en-
tender melhor a construção
da Lei nº 11.091, os seus li-
mites, as perspectivas e os
desafios que teremos pela
frente, assim como estes
mesmos desafios estão sen-
do enfrentados, tanto pela
Federação como pela Co-

como todos são trabalhado-
res em educação, não se
precisava de mais de 355
cargos; bastava ter na insti-
tuição um único cargo, que
é o de técnico-administrati-
vo em educação e, dentro
desse cargo, a organização
do trabalho estaria subdivi-
dida em apenas cinco faixas
de hierarquia (ou cinco clas-
ses). A alocação nessas fai-
xas obedeceria ao grau de
escolaridade de cada um,
experiência profissional,
responsabilidade, risco e
esforço físico e mental.

Passo a passo da Carreira

Continua na página seguinte...

missão Nacional de Supervi-
são, da qual também faz parte.

Marcelo Rosa inaugurou
sua participação no seminá-
rio fazendo um histórico da
carreira dos técnicos-admi-
nistrativos. Segundo Rosa, a
carreira foi pensada conside-
rando dois princípios bási-
cos: 1 -  A relação de trabalho
que temos não é a mesma da
iniciativa privada, e essa op-
ção foi feita pela categoria de
1988 até 1990, quando, devi-
do à luta dos trabalhadores,
a Constituição Federal insti-
tuiu que dentro do serviço

público todas as pessoas de-
veriam ter o mesmo regime
contratual, prevalecendo o
estatutário. 2 – Toda a cate-
goria, independente do fazer
dentro da instituição, somos
trabalhadores em educação.
Porque o fazer de cada cor-
responde aos mesmos obje-
tivos da instituição: ensino,
pesquisa e extensão.

Segundo Rosa, diferente-
mente do PUCRCE (Plano Úni-
co de Classificação e Retribui-
ção de Cargos e Empregos),
que vigorou até 11 de janeiro
de 2005, ficou entendido que,

O superintendente da PR-
4, Roberto Gambine, saudou
a iniciativa do Sindicato, afir-
mando que durante a greve
da categoria foram levanta-
dos muitos questionamentos
a respeito do Plano de Car-
reira e que ainda não foram
equacionados, mas que exis-
te uma grande expectativa,
ainda, com relação a aplica-
ções dos princípios dessa
nova carreira. Segundo Gam-

bine, todos os profissionais
da área administrativa da Rei-
toria foram mobilizados para
acompanhar o seminário.
“Precisamos estar sintoniza-
dos com a discussão do mo-
vimento, dos desejos, para
que, do ponto de vista da ad-
ministração da UFRJ e do que
estiver sob a nossa compe-
tência, possamos estar acom-
panhando e também toman-
do iniciativas para a plena

concretização desse proces-
so de implantação da carrei-
ra”, acrescentou. O superin-
tende solicitou ao SINTUFRJ
que encaminhasse à admi-
nistração da Universidade,
para servir de roteiro ao tra-
balho que terão que execu-
tar, as orientações que fos-
sem aprovadas no seminário.

JORNADA. Durante dois dias, funcionários participaram do seminário  no auditório G-2 da Faculdade de Letras
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“O modelo de carreira que
a gente conhece e foi proto-
colado no Ministério da Edu-
cação, em 1994, foi baseado
em cinco classes, tendo den-
tro delas quatro níveis de ca-
pacitação e 16 padrões sala-
riais dentro de cada nível, e
cada nível de capacitação
guarda distância de um pa-
drão salarial entre si e dois
padrões salariais entre uma
classe e outra”, explicou Mar-
celo Rosa no seminário.

SEM DIÁLOGO – Segundo
Rosa, nos governos Col-lor e
FHC saiu de cena qualquer
possibilidade de discussão
sobre novas carreiras para o
serviço público. “O projeto ne-
oliberal foi ampliado e forta-
lecido no país e o modelo de

No caminho,
luta e negociação

Continuação da página 2

Estado pensado naquele pe-
ríodo se resumia, conforme
ditava a cartilha do Banco
Mundial, a um grupo de elite
fazendo funções típicas de
Estado: segurança, diploma-
cia  e fiscalização. Então pas-
samos de 1994 até 2001 bri-
gando para simplesmente re-
organizar o PUCRCE”.

RETOMADA – “A partir de
acordo de greve a gente não
consegue conquistar uma car-
reira, mas se conquista a idéia
de termos um novo plano de
cargos e salários, e esse plano
teria que estar vinculado ao fa-
zer da instituição. E, com o acú-
mulo da greve de 2001, em
2002 a gente consegue finali-
zar o Plano de Cargo Único
(PCU), que guardava toda a
estrutura da carreira original
que, no entanto, não continha
os elementos do desenvolvi-
mento: programa de capacita-
ção e avaliação de desempe-
nho, matriz de alocação e dis-
tribuição de vagas”, historiou
Rosa.

Mas, conforme relatou
Rosa, ficou tudo parado até
2003, quando, já no governo
Lula, foi criada a comissão
interministerial, composta
pelos Ministérios da Educa-
ção, Fazenda e Casa Civil,
Fasubra e o Sinase e, em maio
desse mesmo ano, que con-
cluiu o relatório sobre o PCU.
“O PCU era viável técnica e
juridicamente, mas dois pro-
blemas foram detectados por
parte da bancada do gover-
no, um de ordem jurídica e
outro de ordem financeira.”

DETALHES – “O proble-
ma de ordem financeira era o
custo da implantação”, segue
explicando Rosa. “Com a ta-
bela que tínhamos de 2003, a
implantação do PCU custava
R$ 1,8 bilhão a mais por ano
para o governo e sua estrutu-
ra era a de três salários míni-
mos e step (diferença de um
padrão salarial e outro) de
5%. A limitação jurídica foi o
chamado provimento deriva-
do, que significa ocupar um

cargo sem concurso público.
Então, parte do governo en-
tendeu que aquela carreira
era ótima, deveria ser mode-
lo para outras carreiras do
serviço público, mas não po-
deria ser aplicada para quem
era do PUCRCE. Porque, se-
gundo explicaram, a carreira
baseava-se em um macro
cargo com feixe de ativida-
des muito grande e nenhum
de nós, nas universidades,
havia feito concurso para esse
cargo.”

EQUÍVOCO – Rosa explicou
que no entendimento da Fa-
subra, do Sinasefe e de parte
do governo essa avaliação é
equivocada, porque a própria
Constituição Federal (inciso 7
do artigo 30) diz que o servi-
dor público precisa de carreira
e que esta pressupõe desen-
volvimento pleno. “Nós fize-
mos um arrazoado jurídico e
fomos discutir, mas, numa
análise de risco, concluímos
que se bancássemos a carreira
que a gente imaginou, de car-

go único, era provável que o
Supremo a considerasse in-
constitucional. Para confirmar
essa suspeita, pegamos mais
de 300 Ações Direta de Incons-
titucionalidade (Adins) contra
o Plano de Carreira do Execu-
tivo Federal, Legislativo e do
Judiciário de todo o país”, con-
tou Rosa.

OPÇÃO – “Por esta razão”,
afirmou Rosa,” foi feita a op-
ção por manter a estrutura
como foi pensada na carreira
de 1994 e mantida no PCU.
Mas, em 2004, durante a ne-
gociação com o governo no
período da greve, um pouco
dos problemas surgidos já
não eram os limites dados
pela comissão interministe-
rial no ano anterior. O princi-
pal impasse foi relacionado
a dinheiro. Durante a negoci-
ação de 2002 até 2004, o go-
verno quis colocar dinheiro
na nossa tabela, e a opção
que fizemos é que todo o di-
nheiro deveria ir para a car-
reira.”

Falta
dinheiro

Em novembro de 2003
a categoria começou a ter
ganhos com a carreira, e, a
partir daí, começam a sur-
gir os problemas de fato
com o financeiro. “Havía-
mos conquistado uma car-
reira que era uma escada
para chegar no PCU, mas
que tinha problema na sua
origem, que era o tamanho
da tabela. O dinheiro des-
tinado pelo governo não
comportava as antecipa-
ções que nós consegui-
mos”. Segundo Rosa, a ca-
tegoria tinha três cami-
nhos possíveis, em 2004,
para solucionar essa ques-
tão e escolheu ficar com a
tabela fixa com piso de R$
701,98 e step de 3%, que
mudou em janeiro deste
ano para 3,6% e vem acom-
panhado de uma tabela in-
dividualizada para quem
tem uma diferença de sal-
do de salário chamado
Vencimento Básico Com-
plementar (VBC). MARCELO ROSA. O integrante do GT Carreira disse que durante a negociação a opção foi buscar dinheiro para a carreira
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A racionalização de cargos
foi um dos temas mais deba-
tidos no seminário. Tônia
Duarte da Silva e Marcelo
Rosa dividiram a manhã ex-
plicando as etapas do traba-
lho que vem sendo desenvol-
vido pelo GT Carreira e pela
Assessoria da Fasubra para
acomodar, o melhor possí-
vel, os técnicos-administrati-
vos à nova realidade funcio-
nal dentro das instituições fe-
derais de ensino superior
(IFES). Segundo Tônia, o ob-
jetivo era que a racionaliza-
ção constasse da Lei nº
11.091, mas apesar de todo o
debate travado com o gover-
no isso não aconteceu de for-
ma direta. O processo de ra-
cionalização ficou garantido
através de decreto e terão que
ser observados os critérios e
requisitos estabelecidos. O
maior limitador, de acordo
com a dirigente, é a Consti-
tuição Federal, e não adianta
forçar barra diante dos impe-
dimentos jurídicos, pois o
Supremo Tribunal veta.

UNIFICAR - O que está
sendo feito, explicou Tônia, é
a unificação dos cargos do
mesmo nível de escolarida-
de, mas de denominações di-
ferentes, originado do PUCR-
CE, do Plano de Classifica-
ção de Cargos (PCC) e de ou-
tros nos quais estavam en-
quadrados os trabalhadores
de órgãos e empresas públi-
cas, como a LBA, absorvidos
pelas universidades. “Se não
forem de habilitação idênti-
ca ou iguais na essência é
considerado provimento de-
rivado de cargo, o que carac-
teriza ascensão funcional,
que é a mudança de cargo in-
ternamente sem ter sido rea-
lizado concurso público, e
isso é considerado inconsti-
tucional”, disse a integrante
do GT Carreira, acrescentan-
do, “e esse foi o motivo de
não irmos para o cargo úni-
co.”

 Com a nova carreira não
é mais permitido mudar de
uma instituição para outra
pela redistribuição de cargo.
A diferença é jurídica, obser-

Racionalização na pauta
vou Tônia. “Antes, eu podia
sair da UFRGS e vir para a
UFRJ se aqui tivesse um car-
go de psicóloga vago. Agora,
eu venho e trago o meu cargo
junto e a universidade de lá
fica sem o cargo”, explicou.

PCU – Tônia esclareceu
que o impeditivo ao cargo
único foi o mesmo colocado
pelo governo na mesa de ne-
gociação, que impede as uni-
ficações que a Fasubra que-
ria fazer. Para melhor enten-
dimento sobre unificação, ela
citou o exemplo envolvendo
auxiliar de creche e o recrea-
cionista. “Como a origem de
requisitos exigidos para um
e outro é diferente do que se-
ria para o técnico em educa-
ção infantil, assim como as
atribuições, os dois cargos
não puderam ser unificados.”

TEM QUE MUDAR – “A
forma como está a Constitui-
ção Federal deixa de um jeito
tão enrijecido que não dá
para mudar; principalmente
para as pessoas que já estão
dentro do plano. Por isso que
o centro para nós passou a
ser mudar essa concepção
que fere um direito nosso
constitucional, que é de ter-
mos uma carreira. E a pró-
pria Constituição também
prevê isso”, afirmou Tônia. O
debate sobre essa tese, infor-
mou, foi iniciado no acordo
de 2001 e nas negociações
posteriores. Não deu em
nada, na época.

Segundo Tônia, agora
existe uma obrigação legal de
provocar de novo esse deba-
te, que é o decreto da racio-
nalização. “E a gente vai ten-
tar, mais uma vez, atualizar a
força de trabalho, eliminar as
terceirizações e fazer uma ra-
cionalização nova: aglutina-
ção, desmembramento, recu-
peração de cargos, criação e
reclassificação de alguns.”

No caso de reclassificar,
como é apenas colocar num
nível acima ou abaixo, expli-
cou que é um debate que não
tem contraposição jurídica.
“Só vou trabalhar no sentido,
por exemplo, de pegar o mar-
ceneiro que está no nível B e

propor que ele vá para o C. E
como nosso conceito de clas-
se não coloca na mesma clas-
se cargos com a mesma esco-
laridade, a experiência é mui-
to importante num cargo que
pode ser guindado para um
nível de classificação onde a
maioria tem escolaridade

Tônia citou vários casos
de unificação já resolvidos.
Como os do cirurgião-den-
tista e odontólogo. “Isto por-
que nós tínhamos no PUCR-
CE os dois nomes que são
quase a mesma coisa e ficou
o odontólogo. Assim como
todos os engenheiros pas-

Casos já resolvidos
saram a chamar engenheiro
(barra) área. A unificação foi
possível porque a formação
geral é a engenharia. Produ-
tor artístico e produtor cultu-
ral, o cargo que ficou foi de
produtor cultural; alfaiate e
costureiro também deu para
unificar porque as profissões

são assemelhadas, e o cargo
passou a ser o de costureiro.
Operador de caixa, auxiliar
administrativo, digitador e
datilógrafo foram para o ní-
vel C como auxiliar em ad-
ministração.”

O assunto racionalização
continua na página seguinte

maior. Então, a maior resis-
tência que pode haver será
relacionada a custo e não ju-
rídica”, acredita.

Juridicamente,Tônia acha
ser mais fácil, num embate
de mesa propor subir de ní-
vel do que pela unificação,
desde que esteja em sintonia

com a hierarquização exis-
tente entre os cargos.  “Mas,
temos que avaliar se o mo-
mento melhor para fazer isso
é agora”.

TÔNIA DUARTE expôs detalhes da racionalização, um problema complexo da carreira
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Muitos cargos, no entan-
to, segundo Tônia, não foram
passíveis de juntar; estão em
extinção nas universidades.
“Por exemplo, desde 2002 a
gente propunha juntar todos
os auxiliares no ambiente de
infra-estrutura num cargo só,
que seria o de auxiliar de ad-
ministração em infra-estrutu-
ra. A universidade teria todas
aquelas vagas com um nome
geral e, conforme a necessi-
dade, estaria trabalhando no
sentido de selecionar com
ênfase mais numa área ou
mesmo capacitar as pessoas
para atuar em todas as áreas.
Isso ajudaria a gestão da ins-
tituição. Todos os profissio-
nais tinham a mesma exigên-
cia de origem e as atribuições
assemelhadas em termos de
nível de complexidade. Mas
não se pode fazer a unifica-
ção porque são cargos extin-
tos.”

DEBATE NA TERCEIRIZA-
ÇÃO – Todas as propostas de
unificar ou de criar de novo o
que já foi extinto ficaram para
ser discutidos no debate que
ocorrerá dia 22 de fevereiro so-
bre terceirização, anunciou
Tônia no seminário, e, para
tranqüilizar quem estava preo-
cupado com seu futuro infor-
mou que “o grupo de trabalho
que vai atuar nesse debate tem
íntima relação com o GT Ra-
cionalização”, o que significa
que está sintonizado com o
que propõe a Fasubra.

PENDÊNCIAS – Na área da
Saúde, o debate gira em tor-
no do auxiliar de saúde e do
atendente de enfermagem,
auxiliar de enfermagem e téc-
nico, auxiliar de nutrição die-
tética e industrialização e
conservação de alimentos,
anatomia e necropsia, auxi-
liar de farmácia, massagista,
técnico em reabilitação e fi-
sioterapia. “Alguns desses
cargos estão com proposta de
extinção, outros de unifica-
ção e de subir de classe. As

Continuação da página anterior...

Problema: cargos
em extinção

pendências serão resolvidas
no seminário de ambiente de
saúde”, avisou Tônia. Outros
cargos que poderão ser des-
membrados, juntados ou ex-
tintos são os de editor de
imagem, operador de câma-
ra de cinema e TV, programa-
dor de rádio e TV, locutor, as-
sistente de câmara e de mon-
tagem, cenógrafo, cenotécni-
co e contra-regra.

PROCESSO CONTÍNUO –
No entendimento do GT Car-
reira da Fasubra, racionali-
zação é um processo perma-
nente de qualquer carreira e
que deve estar sempre aber-
to para promover as adequa-
ções necessárias da força de
trabalho com as necessida-
des das instituições, porque
o mundo evolui, novas tec-
nologias aparecem e a forma
de organizar o trabalho tam-
bém muda. Diante desta pro-
vável realidade, Tônia só la-
mentou que a rigidez da ad-

ministração no serviço públi-
co obrigue que qualquer mu-
dança passe pelo crivo do
Congresso Nacional.

PRÓXIMAS ETAPAS –
Atualmente o GT Carreira
conclui o trabalho de des-
crever os cargos e os requi-
sitos. Para terminar a parte
de classificação, ainda fal-
tam alguns cargos e ambi-
entes, porque, segundo Tô-
nia, é preciso adequar os
cargos a uma realidade coe-
rente para não colocar to-
dos no mesmo degrau ou li-
nha. Isso quer dizer verifi-
car a hierarquia. O grupo
também analisa as propos-
tas de extinção, ampliação
das unificações, aglutina-
ções e a necessidade de cri-
ação de novos cargos. “Para
essa etapa há pendência de
alguns ambientes, e temos
que tomar todo cuidado
para não cairmos no provi-
mento derivado.”

Marcelo: argumentos, para
convencer o governo

O pedido de Marcelo Rosa foi quase um apelo aos técni-
cos-administrativos que estão pleiteando alterações nos
cargos que ocupam hoje na UFRJ. O representante do GT
Carreira informou que a maior dificuldade do grupo de
trabalho e da assessoria da Fasubra é construir argumen-
tos sólidos para levar à negociação com o governo e garan-
tir as modificações na nova carreira. Ele sugeriu que o
SINTUFRJ, assim como todos os sindicatos, reúna os pro-
fissionais com problemas para que formulem embasa-
mento político, jurídico e técnico e enviem ao GT Carreira,
mas antes da realização em março do seminário da Fasu-
bra para tirada de uma posição sobre as pendências rela-
cionadas à racionalização de cargos.

“É preciso que os companheiros entendam que esse
processo é negocial. A nossa proposta vai para a mesa.
Agora, o resultado do embate vai depender do quanto de
argumento a gente conseguiu construir. Porque o que está
por trás é que o governo não vai querer gastar mais. Pode
não parecer muito para alguns, mas a proposta de raciona-
lização como a gente pretende custa R$ 500 milhões a mais
por ano, isso é mais do que vai ser consumido na segunda
etapa de implantação da carreira. Por isso não dá para
chegar lá com argumentos que possam ser derrotados. E
não adianta falar em desvio de função”, alertou Rosa.

ATENÇÃO. Platéia atenta aos avanços e dificuldades no processo de organização de cargos exposto no seminário
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A Comissão Nacional e as
Comissões Internas de Su-
pervisão constituem um ins-
trumento para a categoria ca-
minhar em direção à carreira
histórica e original, cuja ela-
boração vem sendo constru-
ída há duas décadas, mesmo
com os problemas da Lei n°
11.091/2005, assim definiu
Tônia Duarte durante o se-
minário do SINTUFRJ. Para
ela, o peso da Comissão Na-
cional é equivalente a uma
mesa permanente de debate
sobre esse tema específico.

A Comissão Nacional é pa-
ritária e foi instituída através
de uma portaria, sendo com-
posta de cinco técnicos-admi-
nistrativos em educação indi-
cados pela Fasubra e três pelo
Sinasefe; pelo outro lado, esse
mesmo número é dividido
pelo MEC, reitores e dirigen-
tes dos Cefets. Foi instalada
em janeiro de 2005 para um
mandato de três anos, mas
pode sofrer modificações dos
detentores das vagas a qual-
quer momento (mudança de
governo, na direção da Fasu-
bra etc.). Essa comissão se
constitui num espaço para dis-
cussão sobre a carreira e as re-
lações de trabalho dentro do
Ministério da Educação, um
enorme avanço no nosso re-
conhecimeto como trabalha-
dores em educação, pois an-
tes ficávamos restritos ao
Planejamento.

ENSAIO – Em 2004, portan-
to, antes da instituição da Co-
missão Nacional, a Fasubra e
o Sinasefe montaram um gru-
po de trabalho com a mesma
representação paritária. “Os
oito do lado do governo se di-
videm em Andifes, Coneaf, que
é a entidade que congrega as
direções das Agrotécnicas, e
Consefet, que representa as
Escolas Técnicas. Com essa
composição, começamos a tra-
balhar nas atribuições que já
se tinha acordado na mesa que
seriam da Comissão Nacional.
Essa providência que toma-
mos foi para que não houves-
se nenhum atraso até a edição
da lei”, afirmou Tônia Duarte.

O papel das comissões
de supervisão

RESPONSABILIDADES  –
Tônia reproduziu no seminá-
rio o que diz a portaria do
governo. É papel da Comis-
são Nacional propor normas
que regulamentem o ingres-
so e as diretrizes nacionais
para o desenvolvimento da
carreira. Essa etapa do traba-
lho, segundo Tônia, que in-
tegra a comissão, já foi con-
cluída e aguarda publicação
em formato de decreto. A co-
missão é o canal institucio-
nal de acompanhamento da
implementação e para pro-
por quaisquer alterações no
Plano de Carreira. É a instân-
cia que elabora proposta para
uma matriz nacional de dis-
tribuição, de diretrizes para
matriz local e avalia as pro-
postas de lotação das insti-
tuições federais de ensino.

A importância dessa atri-
buição é explicada por Tônia:
“A gente tem hoje, em nível
nacional, critérios para dis-
tribuição de vagas para do-
centes, mas para técnico-ad-
ministrativo não existe, tanto
nacionalmente como dentro

das universidades. A comis-
são vai elaborar uma pro-
posta de matriz nacional e já
está definido o conteúdo do
que propomos de diretrizes
para que cada instituição
pense nos seus critérios de
distribuição interna; e caberá
a esta comissão, também,
avaliar toda necessidade de
pessoal de cada instituição.”

Além disso, a Comissão Na-
cional vai acompanhar todos
os planos de desenvolvimen-
to de pessoal das instituições
federais e seus programas:
como está em nível nacional a
implantação da avaliação, ca-
pacitação e o dimensionamen-
to da matriz de cada universi-
dade. E ainda elaborará pro-
gramas de formação para as
áreas de pessoal. “O objetivo é
investir nos profissionais de
recursos humanos e no pes-
soal das Comissões Internas
de Supervisão, provavelmen-
te com ações mais regionais
que nacionais, com a utiliza-
ção de ensino a distância, mas
sem abrir mão de encontros

O que foi feito
até agora

Segundo Tônia, a Comissão Nacional foi quem regula-
mentou as Comissões Internas de Supervisão (CIS), defi-
nindo funções e composição, assim como fez com as Co-
missões de Enquadramento. Sobre o atraso no andamento
das CIS, que deveriam ter acompanhado o processo de
enquadramento, explicou que foi devido os reitores que-
rerem que essas comissões tivessem representação das
administrações, o que não conseguiram. Ainda em 2005, a
Comissão Nacional realizou um seminário de apresenta-
ção do Plano de Carreira, dirigido especialmente para as
comissões de  enquadramento, enquanto que o pessoal do
MEC trabalhou as regiões fazendo sua apresentação.

RECONHECIMENTO — Todas as notas técnicas que
regulamentaram a primeira e a segunda etapas do enqua-
dramento foram elaboradas pela Comissão Nacional. “E
garantimos o reconhecimento da existência do desvio de
função e que se as pessoas se capacitaram de alguma for-
ma durante os anos na função desviada esse esforço deve-
ria ser reconhecido de alguma forma.”

presenciais, e também a idéia
é trabalharmos com um tipo
de escola do governo de ges-
tão pública, em nível do Mi-
nistério da Educação”, acres-
centou Tônia.

Uma tarefa também im-
portantíssima da Comissão
Nacional é examinar todos
casos omissões que aparece-
rem relacionados ao plano
de carreira.

NA MESA. Marcelo Rosa, Nivaldo (coordenador da Comissão Interna de Supervisão da  UFRJ), Ana Maria e Tônia Duarte
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A CIS (Comissão Interna
de Supervisão) tem seus inte-
grantes eleitos pelo conjunto
da categoria (na UFRJ, 40 can-
didatos participaram do plei-
to em outubro). De acordo
Tônia Duarte, sua criação,
embora inspirada na Comis-
são Permanente de Pessoal
T é c n i c o - A d m i n i s t r a t i v o
(CPPTA), da época do PUCR-
CE, terá papel diverso. Tônia
afirma que as CPPTAs acaba-
ram frustrando as expectati-
vas, por vários motivos: “As
CPPTAs se transformaram, na
maioria das universidades,
em assessorias da administra-
ção, que indicavam parte dos
seus membros, os participan-
tes da comissão eram remu-
nerados com gratificações”.

A CIS foi regulamentada
pela Portaria nº 2.519, de 15
de julho de 2004, mas com
uma correção feita pela Por-
taria nº 2.562, de 21 de julho
de 2005. Os eleitos cumpri-
rão mandato de três anos. O
papel  básico da CIS é formu-
lar e fiscalizar. Cabe aos inte-
grantes da comissão acom-
panhar a implantação do Pla-
no de Carreira da categoria
em todas as suas etapas, bem
como o trabalho da Comis-
são de Enquadramento.

TAREFAS – A CIS deve au-
xiliar a área de pessoal da uni-
versidade e os técnicos-admi-
nistrativo quanto ao Plano de
Carreira; fiscalizar e avaliar a
implementação do Plano no
âmbito das IFEs; propor à Co-
missão Nacional de Supervi-
são as alterações necessárias
para aprimorar o Plano; apre-
sentar propostas e fiscalizar a
elaboração e a execução do
plano de desenvolvimento de
pessoal da IFE e seus progra-
mas de capacitação, avaliação
e dimensionamento das ne-
cessidades de pessoal e mo-
delo de alocação de vagas;
avaliar anualmente as pro-
postas de lotação da IFE, no
âmbito interno, enquanto a
Comissão Nacional vai olhar

A força das CIS
A Fasubra realiza seminário
nacional de sexta até domingo
para discutir Comissões

as de todas quando chegar
até ela; acompanhar o proces-
so de identificação dos ambi-
entes organizacionais da IFE
proposto pela área de pes-
soal, assim como os cargos
que os integram, e examinar
os casos omissos.

COMPOSIÇÃO – A compo-
sição da CIS é quantitativa,
com no mínimo 3 e no máxi-
mo 20 integrantes, respeitan-
do que exista pelo menos 1
representante para cada 1.000
ou parcela maior do que 500
trabalhadores na base. Na
UFRJ foram eleitos 14 titula-
res e 7 suplentes para a CIS.

CIS DA UFRJ – O coorde-
nador da Comissão Interna de
Supervisão da UFRJ, Nivaldo
Holmes, informou no semi-
nário que a comissão ainda
não pôde se empenhar nas
suas outras tarefas porque 10
dos seus 14 membros titula-
res também integram a Co-
missão de Enquadramento.
Mas apesar disso, informou
que estão finalizando a ela-
boração do regimento inter-
no para ser levada ao Consu-
ni para aprovação. Pelo tama-
nho da Universidade, ele acre-
dita que vai ser necessário o
empenho de todos os eleitos,
e isso inclui os 7 suplentes.
Por último, reclamou do não-
cumprimento até agora da pa-
lavra empenhada pelo reitor
de garantir à comissão infra-
estrutura de trabalho.

Diante das muitas dúvidas e questionamentos da categoria
com relação à nova carreira, a coordenadora do SINTUFRJ,
Neuza Luzia, aproveitou para chamar a atenção dos presentes
ao seminário sobre a importância da participação dos traba-
lhadores nas assembléias convocadas pelo Sindicato. “Princi-
palmente quando vão ser discutidas questões tão vitais para
as nossas vida”, disse, acrescentando: “Todas as decisões so-
bre a nova carreira foram tomadas pelo conjunto dos técnicos-
administrativos nas assembléias de base, que tiravam posição
e levavam para as plenárias nacionais da Fasubra, que é onde
decide sobre qual é a política da maioria dos servidores das
universidades.”

A coordenadora do SINTUFRJ, Ana Maria Ribeiro, afirmou
no seminário que a CIS ainda não representa a grande conquis-
ta da categoria, que é ter um órgão deliberativo, já que a comis-
são é apenas um órgão de consulta e fiscalização. “A CIS elabora
as questões colocadas para as pró-reitorias, que são os órgãos
executivos da instituição. Portanto executam, e o Sindicato deve
lutar para que vire realidade. Então, eu enxergo a CIS como um
protótipo do que sempre defendemos para a universidade, que
é o Conselho de Administração, um órgão que delibere a política
de pessoal da UFRJ. Porque a vida funcional do técnico-admi-
nistrativo não passa em órgão nenhum; pela lógica atual, o dire-
tor é o nosso patrão, que manda direto para a PR-4, que põe lá no
banco de escravo, que é o da disponibilidade, para ficar ali, de
amostra, para quem quiser pegar a gente, pôr em experiência e
depois devolver, se não gostar.  Devemos fazer a Cis funcionar a
exemplo dos  conselhos  superiores  da universidade, não é local
de trabalho funcional e sim local de  elabobração e discussão.

Foto: Niko Júnior

Ponto de reflexão

A Fasubra vai realizar um
seminário nacional de nive-
lamento das Comissões Inter-
nas de Supervisão de sexta, 17,
até domingo, 19 de fevereiro
em Brasília. O seminário será
para integrantes das CIS, diri-
gentes sindicais e membros
dos grupos de trabalho locais
sobre Carreira.

O objetivo é discutir o pa-
pel das Comissões em seu
papel de supervisão, a rela-
ção com as entidades de base
e com a Comissão Nacional
de Supervisão. No seminário
será apresentada a proposta,
aprovada na Comissão Nacio-
nal de Supervisão, das dire-
trizes do Plano de Carreira,
que definirá, entre outras coi-
sas, o programa de capacita-
ção, avaliação de desempenho
e a matriz de alocação de va-
gas de cada instituição.

Conselho de
Administração é a meta

Seminário
em Brasília

NEUZA. “Decisões foram tomadas por toda a categoria”

Foto: Niko Júnior

ANA MARIA RIBEIRO. A dirigente lembra que o objetivo
da categoria é construir um órgão com poder de
deliberação: “Um Conselho de Administração”
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O Plano de  Desenvolvi-
mento para os integrantes
da nova carreira estabelece
uma mudança radical nas
relações dos técnicos-admi-
nistrativos com as institui-
ções. O plano vincula a ava-
liação de capacitação ao de-
senvolvimento da institui-
ção, o que qualifica e con-
solida o compromisso da
categoria e a sua importân-
cia como sujeito ativo que
constrói a universidade pú-
blica neste país. Integrante
do GT Carreira da Fasubra,
Tônia Duarte explicou aos
participantes do seminário
que o Plano de Desenvolvi-
mento tinha um prazo fixa-
do pela lei para maio do ano
passado. Mas a dinâmica
dos fatos acabaram alteran-
do o calendário.

Segundo Tônia, os con-
ceitos e diretrizes do plano
já foram aprovados pelo
Ministério da Educação e no
momento o texto está sen-
do examinado pelo Minis-
tério do Planejamento para,
em seguida, ser encaminha-
do à Casa Civil. A próxima e
definitiva etapa é o decreto
a ser baixado pela Presidên-
cia da República. Tônia  ob-
serva que todo esforço deve
ser feito para que o decreto
seja publicado. “A partir daí,
já começam a se contar pra-
zos. Cada instituição terá
três meses para iniciar a sua
implantação, seis meses pa-
ra implantar a capacitação e
um ano para definir os cri-
térios de avaliação e o di-
mensionamento a partir da
edição do decreto.”

O Plano de Desenvolvi-
mento envolve programa de
capacitação e avaliação de
desempenho e matriz de
alocação e distribuição de
vagas. Estabelece princípios
e conceitos que, se aplica-
dos, vão estabelecer novo
patamar de relação entre a
categoria e os demais seg-
mentos da comunidade. Um
dos pontos de destaque do

Cidadãos inteiros
nas universidades
Plano vincula capacitação ao desenvolvimento da instituição

O superintendente de
Pessoal da UFRJ, Roberto
Gambine, marcou sua par-
ticipação no seminário na
tarde de terça-feira relatan-
do algumas experiências de
desenvolvimento de pes-
soal implantadas pela atual
gestão e fazendo algumas
observações sobre a nova
carreira. Gambine disse que
a co-responsabilidade en-
tre instituição e funcioná-
rios será fundamental para
que as tarefas e os desafios
apresentados pela nova car-
reira tenham êxito. Em se-
guida, manifestou uma pre-
ocupação. “A nova carreira
mexe na estrutura do fun-
cionamento da universida-
de, no dimensionamento e
alocação de pessoal, im-
planta novos procedimen-
tos dentro de uma institui-
ção onde outra categoria
(professores) é quem de-
tém a direção das ações.” E
acrescentou: “Muitos pro-
fessores acham que o Pla-
no de Carreira é o plano

dos funcionários, sem ter a
sua verdadeira dimensão.”

  O superintendente da
PR-4 destacou um outro
ponto para o debate. Gam-
bine disse que a questão da
malha salarial, do step, do
problema do VBC são ques-
tões que o movimento sin-
dical deve ter como objeti-
vo inarredável. “Quando
foi implantado os novos
valores em janeiro de 2005,

houve uma certa frustração,
uma vez que o efeito finan-
ceiro, em grande parte, foi
afetado pelo VBC. Entendo
que essa pendência é séria,
toca no bolso e que deve
ser equacionada”, afirmou.
“Estamos vindo de um
achatamento salarial cruel
imposto pelo governo de
Fernando Henrique, e acho
que o caminho de buscar a
reestruturação da tabela foi

correto, saindo da camisa-
de-força salarial. Mas as
pendências salariais que
citei devem ser equaciona-
das”, sugeriu.

Programas
O superintendente de

Pessoal da UFRJ disse que
desde 2002 houve transfor-
mações na política de pes-
soal. Em relação à capaci-
tação, Gambine disse que
antes os servidores procu-
ravam treinamento ou am-
pliação de conhecimento
mais por iniciativa própria,
pelo relacionamento com
a chefia, eram ações pon-
tuais. “Estamos modifi-
cando isso, trabalhando
com programas de forma-
ção e tentando adequar es-
ses programas às necessi-
dades das unidades.” Se-
gundo Gambine, um dos
primeiros setores a mere-
cer atenção foi justamente
o de Pessoal, “onde mo-
dernizamos rotina e pro-
cedimentos.GAMBINE. O superintendente relatou experiências na UFRJ

plano que está sendo exa-
minado pelo governo para
ser transformado em decre-
to é a fixação de 1% sobre o
valor bruto da folha de pa-
gamento das instituições
para um fundo de desenvol-
vimento de pessoal: 80%
desse fundo iriam para o
desenvolvimento de pes-
soal de cada IFE; os 20% res-
tantes iriam para um fundo
nacional para sustentar pro-
jetos integrados.

PR-4: Responsabilidade dividida

Foto: Niko Júnior

Foto: Niko Júnior

CAMINHO DO FUTURO.
Na tarde do primeiro dia do

seminário, Tônia expôs, para
uma platéia atenta, o Plano
de Desenvolvimento para os

integrantes da carreira
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O VBC (Vencimento Bási-
co Complementar), que está
presente em todas as classes
e cuja maior concentração é
na C e E, mereceu, por isso
mesmo, explicações detalha-
das de Marcelo Rosa na ter-
ça-feira, dia 9, o último dia
do seminário do SINTUFRJ.
Ele também abordou as ta-
belas que originaram os ce-
nários das discussões, em
Brasília, sobre os salários na
nova carreira. Na sua exposi-
ção, ele voltou a frisar que a
grande dificuldade expressa
nesta importante conquista
dos técnicos-administrativos
é o limite orçamentário ou
custo de implantação.

Segundo Rosa, as gratifi-

VBC em questão
cações, pagas a título de an-
tecipação de carreira, em
2002 e 2004, “elevaram o seu
custo de implantação em
100% só na primeira etapa,
pulando os valores previstos
de R$ 1,8 bilhão para R$ 3,6
bilhões. E a greve de 2004
apenas arrancou do governo
R$ 1,4 bilhão. Ficamos com
um embróglio na mão: como
fazer para implantar a carrei-
ra para que ninguém tivesse
perda financeira?” Segundo
Rosa, a primeira opção, e que
foi descartada pela categoria,
seria o enquadramento sala-
rial, o que atingiria 90% e aca-
baria com qualquer perspec-
tiva de crescimento. A segun-
da opção era o enquadra-

mento por tempo serviço, “a
deliberação histórica da ca-
tegoria”.

“PROVISÓRIO” – A forma
construída e aceita por todos
foi a que determinava o pa-
gamento da diferença como
vencimento básico comple-
mentar (VBC), pois sobre ele
incidiria todas as vantagens
e benefícios. “Só que o VBC é
um arranjo provisório, e isso
constou no texto da lei da car-
reira e deve ser absorvido
toda vez que a tabela for re-
estruturada, ou seja, mudar o
piso ou o step, ou mudar a
composição da tabela, e este
foi o limite do acordo de gre-
ve de 2004.”

Na quarta-feira, dia 8, quando acontecia o seminá-
rio, em Brasília a Fasubra se reunia com o MEC. Veja o
que informou a Federação: “Os representantes do go-
verno, Nina Rosa e Marco Aurélio, informaram que o
governo tem interesse na construção de alternativas
para resolução do VBC, e que esta resolução passaria
“por dentro da reestruturação da Tabela a médio pra-
zo”. Segundo o informe, os representantes do governo
acrescentaram que a partir da resolução do GT, no
prazo de 60 dias, seria definido cronograma de execu-
ção, na Mesa de Negociação, com a participação de
outras intâncias do MEC. A data da próxima reunião é 7
de março.

 Estiveram presentes à reunião pela Fasubra, os com-
panheiros Agnaldo Fernandes, Celso Carvalho, Luiz
Antonio, Leia de Souza e Fátima.

Em Brasília

GALERIA

Fotos: Niko Júnior

ÊXITO. O seminário para discutir a carreira, organizado pelo SINTUFRJ, foi vitorioso nos seus objetivos de aprofundar a discussão sobre o assunto.
A competência dos palestrantes e a participação de vários companheiros asseguraram o êxito da reunião. O seminário foi filmado e será transformado

em DVD. Os interessados podem entrar em contato através dos e-mails: comunic@sintufrj.org.br e secretaria@sintufrj.org.br
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Regulamento Eleitoral para
as eleições que vão indicar

a nova direção do SINTUFRJ

continuação na página 11

ELEIÇÕES

A Diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação da
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro - SINTUFRJ, na forma do Es-
tatuto vigente na data da Eleição,
torna público o Regulamento Elei-
toral, para as eleições relativas à
direção do sindicato, que exercerá
mandato no biênio 2006/2008 e de-
clara aberto o processo eleitoral.

DA DATA E HORA
DAS ELEIÇÕES

Artigo 1º - A eleição para preen-
chimento dos cargos da Diretoria
Executiva do Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro - SIN-
TUFRJ, com seus (suas) respecti-
vos(as) suplentes, com mandato de
02 anos relativo ao biênio de 2006/
2008, realizar-se-á nos dias 5, 6 e 7 de
abril de 2006, nas seções eleitorais
referenciadas no Edital.

§ 1º - O horário de votação será
de 09 às 17 horas, exceto nas seções
que atenderão os Hospitais Uni-
versitários e as Unidades em fun-
cionamento noturno.

§ 2º - Nas unidades hospitala-
res, a votação ocorrerá das 07 às
20:00 horas.

§ 3º - nas unidades não hospi-
talares, com funcionamento notur-
no, a votação ocorrerá da 08:00 às
20:00 horas.

Artigo 2º - É condição para reali-
zação da eleição a existência de pelo
menos 01 (uma) chapa inscrita, con-
tendo os nomes dos 24 candidatos
(as) aos cargos efetivos e dos 03 su-
plentes, seus números de registro
na UFRJ e a assinatura de todos(as)
os(as) seus(suas) integrantes.

DOS ELEITORES
Artigo 3º - São eleitores(as), para

fins deste Regulamento, todos
os(as) servidores(as) técnico-admi-
nistrativos e docentes, incluindo
ativos(as), aposentados(as) e li-
cenciados(as) desde que filia-
dos(as) ao SINTUFRJ até 4 de março
de 2006 e que estejam em dia com
suas obrigações estatutárias.

Parágrafo Único - No caso de
servidor com acumulação de car-
gos, e que tenha, efetivamente, fi-

liação em ambos os registros, es-
tando quites com suas obrigações
sindicais, terá direito a dois votos,
sendo-lhe fornecidas duas cédulas
para votação.

Artigo 4º - A lista de eleitores(as)
será divulgada em primeira versão
no dia 7 de março de 2006.

§ 1º - Os(As) eleitores(as)
excluídos(as) poderão reivindicar
sua inclusão, e os(as) interes-
sados(as) poderão questionar me-
diante impugnação de forma fun-
damentada, a lista apresentada,
até 8 de março de 2006, por escrito,
junto à Comissão Eleitoral.

§ 2º - Em caso de impugnação
do nome de algum(a) eleito(a), o(a)
interessado(a) fundamentará os
motivos da impugnação, cabendo
o julgamento e decisão final à Co-
missão Eleitoral.

§ 3º - A relação definitiva
dos(as) filiados(as) com direito a
voto será divulgada no dia 15 de
março de 2006, vinte dias antes do
pleito, ficando à disposição de
todos(as) os(as) interessados(as)
na sede principal do Sindicato bem
como nas respectivas subsedes.

Artigo 5º - O SINTUFRJ fornece-
rá as etiquetas contendo endereço
dos sindicalizados(as) aposenta-
dos (as) para cada chapa.

Parágrafo Único - Durante o
período eleitoral, havendo neces-
sidade de envio de correspondên-
cia por parte da Diretoria Executi-
va, para os(as) sindicalizados(as),
o texto será submetido à aprecia-
ção das chapas concorrentes.

DOS CANDIDATOS(AS) E DA
INSCRIÇÃO DE CHAPAS

Artigo 6º - Poderão candidatar-
se os(as) sindicalizados(as) com pelo
menos 1(um) ano ininterrupto de
filiação ao SINTUFRJ, desde que es-
tejam em dia com suas obrigações
estatutárias para com a Entidade.

Parágrafo Único - Considera-
se em dia com suas obrigações es-
tatutárias o(a) filiado(a) que en-
quadrar-se  no dispositivos nos de-
veres no Estatuto do SINTUFRJ e
que não possuam nenhum tipo de
dívida com o SINTUFRJ, ou seja, as
mesmas deverão estar quitadas

até 48 horas antes da inscrição.
Artigo 7º - O pedido de registro

de chapas será feito junto à secre-
taria da sede do SINTUFRJ no dia 8
de março de 2006 no horário de 9:00
às 17:00 horas e será homologado
no dia 9 de março de 2006.

Artigo 8º - Os cargos da Direto-
ria Executiva a serem ocupados se-
rão os seguintes:

1. Coordenador Geral
2. Coordenação de Organiza-

ção e Política Sindical
3. Coordenação de Educação,

Cultura e Formação Sindical
4. Coordenação de Administra-

ção e Finanças
5. Coordenação de Comunica-

ção Sindical
6. Coordenação de Políticas So-

ciais
7. Coordenação de Esporte e Lazer
8. Coordenação de Aposenta-

dos e Pensionistas
§ 1º - Cada Coordenação é com-

posta por 03 (três) membros.
§ 2º - Devem ainda ser inscri-

tos(as) 03 (três) candidatos(as)
Suplentes.

§ 3º - Sendo o pleito baseado na
proporcionalidade, a chapa deve ser
inscrita com os 27 nomes nas coorde-
nações de forma indicativa, que po-
derão ser alterados de coordenações
em função do resultado eleitoral.

Artigo 9º - As chapas deverão
conter, além dos nomes, na forma
citada no artigo anterior, as respec-
tivas assinaturas e número de re-
gistro dos(as) candidatos(as) e, em
apenso, suas cartas-plataforma.

Parágrafo Único - Os pedidos
de inscrição das chapas que não
preencherem o requisito no caput
deste artigo serão indeferidos.

Artigo10º - As chapas registra-
das deverão ser numeradas em or-
dem crescente, a partir do número
1(um), devendo ser rigorosamente
obedecida, no que couber, a ordem
de registro.

Artigo 11º - Encerrado o prazo
para inscrição das chapas concor-
rentes ficará criada a Comissão Elei-
toral que providenciará, de imedia-
to, a lavratura de ata da qual consta-
rá o número total de chapas inscri-
tas, seus nomes, número de registro

de seus integrantes, que será assi-
nada pelos membros da Comissão
Eleitoral e por pelo menos 1(um/
uma) integrante de cada chapa.

Parágrafo Único - A Comissão
Eleitoral divulgará a ata de que trata
o caput deste artigo imediatamente
após sua lavratura e assinatura.

Artigo 12º - No caso de pedido
de impugnação de chapas ou can-
didatos (as) inscritos(as), este de-
verá ser efetivado no dia 14 de mar-
ço de 2006, das 09 às 16 horas, jun-
to a Comissão Eleitoral que estará
reunida na sede do Sindicato.

Artigo 13º - Havendo pedido de
impugnação de candidatos(as) ou
chapas, a Comissão Eleitoral se pro-
nunciará até às 12 horas do dia 16
de março, decidindo todos os casos
apresentados sempre de forma
fundamentada.

Artigo 14º - Confirmada a im-
pugnação, as chapas terão até às
12 horas do dia seguinte (17 de
março de 2006), para substituição
de nomes, se for o caso, a qual será
analisada pela Comissão Eleitoral
até às 16 horas do mesmo dia.

Artigo 15º - Feita a substituição
dos nomes impugnados, e haven-
do aprovação da Comissão Eleito-
ral, será lavrada nova ata com as
alterações procedidas, que terá a
mesma divulgação assegurada à
ata original.

Artigo 16º - A Comissão Eleito-
ral será composta por:

1. 01(um/uma) integrante da
Diretoria Executiva;

2. 02(dois) representantes de
cada chapa inscrita.

* Caso a Comissão Eleitoral ava-
lie a necessidade que amplie a Co-
missão, poderá a qualquer fazer
solicitação.

§ 1º - Os(as) integrantes da Co-
missão Eleitoral elegerão, entre si,
um(a) Presidente, e 2(dois)
Secretários(as).

§ 2º - Inscritas as chapas e
credenciados(as) os (as) represen-
tantes de cada chapa, cessa imedi-
atamente a participação do(a) re-
presentante da Diretoria Executi-
va na Comissão Eleitoral.

Artigo 17º - Caberá à Comissão
Eleitoral organizar e coordenar o
processo eleitoral, recebendo pe-
didos de impugnação e recursos in-
terpostos, competindo-lhe decidir
toda a matéria a ele pertinente e,
em última instância, sempre com
base no Estatuto do SINTUFRJ e no
disposto neste Regulamento Elei-
toral, nos princípios gerais de direi-
to e equidade.

Artigo 18º - A Comissão Eleitoral
se reunirá diariamente e durante os
03(três) dias da eleição, a qualquer
momento que se fizer necessário.

DO PROCESSO
DE VOTAÇÃO

Artigo 19º - O voto é facultativo
e o sufrágio universal e secreto,
sendo obrigatória a identificação
do(a) eleitor(a) no momento da vo-
tação, mediante a apresentação do
documento de identidade com foto
à mesa receptora.

Parágrafo Único - É vedado o
voto por procuração.

Artigo 20º - O voto será atribuí-
do à chapa completa, sendo consi-
derados nulos os votos rabiscados,
com mais de uma chapa assinala-
da, ou sem a rubrica de pelo menos
um Mesário, observando o dispos-
to no & 1º do Art 24º.

Artigo 21º - Serão considerados
votos válidos apenas aqueles atri-
buídos a qualquer uma das chapas
concorrentes, bem como aqueles
em que for assinalada uma e somen-
te uma das chapas concorrentes,
ressalvados o disposto neste regi-
mento no capítulo da apuração.

Artigo 22º - Os locais de votação
serão divulgados pela Diretoria Exe-
cutiva do SINTUFRJ no ato do Edital
de convocação para as eleições.

Parágrafo Único - Haverá se-
ções eleitorais em todas as Unida-
des e Centros que se encontrem
geograficamente isolados ou fora
dos campi.

Artigo 23º - Em cada local de
votação haverá uma mesa recepto-
ra, composta por um membro de
cada chapa, com iguais direitos, a
quem competirá organizar e dirigir
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os trabalhos de votação, bem
como dirimir, em primeira instân-
cia, as controvérsias observadas no
curso do processo eleitoral.

§ 1º - No caso da referida mesa
receptora, por qualquer motivo, não
vier a ser instalada, caberá à Comis-
são Eleitoral viabilizar a sua imple-
mentação, garantindo o direito a
voto dos (as) sindicalizados (as),
com o mínimo de um mesário de uma
das chapas para a instalação.

§ 2º - Os nomes dos (as) mesári-
os (as) serão apresentados pelas
chapas concorrentes à Comissão
Eleitoral, devendo cada chapa in-
dicar pelo menos 2 (dois/duas)
mesários (as) fiscais e 1 (um) su-
plente por cada local de votação.

§ 3º - Os (as) mesários (as)/fiscais
efetivos (as) e os (as) suplentes po-
derão se revezar como mesários e fis-
cais.

Artigo 24 - Ficará sob a guarda
dos (as) mesários (as) os seguintes
materiais:

a) Urna lacrada e rubricada pe-
los mesários;

b) Listagem dos (as) eleitores
do local de votação;

c) Número de cédulas iguais ao
número de leitores (as)  do local de
votação acrescido de reserva de 5%
(cinco por cento), por dia;

d) A ata de que trata o artigo 26.
Parágrafo Único - As cédulas

inutilizadas serão entregues à co-
missão Eleitoral com anotação cor-
respondente à ata do dia.

Artigo 25 - As rubricas dos (as)
mesários (as) nas cédulas de vota-
ção deverão ser feitas no ato de
identificação dos (as) eleitores (as).

Artigo 26 - No ato de abertura
de cada urna para recebimento dos
votos, será lavrada ata, que ficará
sob a guarda dos (as) mesários (as)
durante a votação e deverá conter:

a) Nome e local de votação
(Centro/Unidade):

b) Número da urna;
c) O nome dos (as) mesários

(as), assim como   a substituição dos
(as) mesmo (as);

d) Horário de abertura e fecha-
mento da urna;

e) Número de eleitores (as) e
de votação da urna;

f) Qualquer anormalidade ou
fato relevante ocorrido durante a vo-
tação ou qualquer registro que seja
solicitado por fiscais das chapas.

Artigo 27 -A abertura e fecha-
mento das urnas, a cada dia de vo-
tação, deverá ser feito rigorosa-
mente no horário estabelecido para

aquele local, através de lacre obri-
gatório e rubricado por pelo menos
1 (um) dos (as) componentes da
mesa receptora e 1 (um) da Comis-
são Eleitoral.

Artigo 28 - Será colhido em sepa-
rado o voto referente a eleitor (a) cujo
nome não conste na listagem relati-
va à sua urna, desde que comprova-
da sua filiação ao SINTUFRJ nas con-
dições e prazos estabelecidos pelo
artigo 3º deste Regulamento.

Artigo 29 - Será permitida a boca
de urna desde que não atrapalhe o
ato da votação.

Artigo 30 -Em cada local de vota-
ção haverá uma seção eleitoral e em
cada uma delas uma urna, que deve-
rá ser trocada por outra nova em cada
dia de eleição devendo as já utilizadas
serem enviadas para a sede principal
do SINTUFRJ tão logo seja encerrada
a votação no dia respectivo.

Parágrafo Único - As urnas fica-
rão depositadas em sala previamen-
te designada para este fim, de co-
nhecimento de todas as chapas ins-
critas no processo eleitoral, caben-
do a estas a fiscalização da guarda.

DA APURAÇÃO
Artigo 31 - A Apuração ficará a

cargo de 10 (dez) mesas compostas
por, no máximo, 1 (um) apurador
(a) de cada chapa.

§ 1º - A apuração será no dia 7
de abril após o fechamento das ur-
nas e da organização dos trabalhos
pela Comissão Eleitoral.

§ 2º - As chapas indicarão um
nome para integrarem cada uma das
mesas apuradoras, respeitado o limi-
te do caput deste artigo, sendo permi-
tida a substituição dos indicados.

§ 3º - Os (as) apuradores (as)
deverão ser credenciados (as) pela
Comissão Eleitoral.

Artigo 32 - Abertas as urnas, a
mesa apuradora verificará se o nú-
mero total de cédulas corresponde
ao número de votantes, mediante
verificação dos dados constantes
da ata de votação.

Artigo 33 - Caso haja diferença
superior a 5% (cinco por cento) en-
tre o número total de votos e o nú-
mero de votantes constantes da ata
referida no artigo anterior, a mesa
apuradora deverá requisitar a lis-
tagem de votação e verificar as as-
sinaturas dela constantes.

Artigo 34 - Em se mantendo a
diferença observada, após todas as
checagens e recontagens possíveis
por parte da Mesa apuradora, a
urna em questão será anulada, sob

autorização da Comissão Eleitoral,
não devendo ser apurada em ne-
nhuma hipótese.

Parágrafo Único - Os votos em
separados não serão considerados
para efeito da anulação de que tra-
ta este artigo.

Artigo 35 - Os votos serão apu-
rados e registrados em ata de apu-
ração, da qual deverá constar:

a) Local de votação do qual pro-
cede a urna;

b) Total de eleitores da urna;
c) Total de votantes da urna;
d) Total de assinaturas e de cé-

dulas;
e) Número de votos válidos de

cada chapa;
f) Número de votos nulos;
g) Número de votos em branco;
h) Número de votos em sepa-

rado;
i) Assinatura dos (as) apurado-

res (as).
Artigo 36 - O processo de apura-

ção será acompanhado pela Comis-
são Eleitoral e pelos (as) fiscais desig-
nados (as) pelas chapas concorren-
tes, no limite de 02 (dois) fiscais para
cada chapa inscrita, devidamente
credenciados (as) junto àquela co-
missão, permitida a substituição.

Artigo 37 - Finda a apuração, a
Comissão Eleitoral totalizará os vo-
tos, elaborando mapa final de vo-
tação que conterá a discriminação
dos votos para cada chapa, dos vo-
tos brancos e dos nulos, por local
de votação e já totalizados os de
toda a Universidade.

DO RESULTADO
DAS ELEIÇÕES

Artigo 38. No caso da inscrição
de duas ou mais chapas, a eleição
obedecerá ao principio da propor-
cionalidade qualificada entre as
chapas concorrentes de acordo com
os seguintes critérios:

I – quando houver duas cha-
pas só participarão da diretoria exe-
cutiva do SINTUFRJ as chapas que
obtiverem no mínimo 20% dos vo-
tos válidos.

II – quando houver mais de
duas chapas, só participarão da di-
retoria executiva as chapas que
obtiverem ao menos 10% (dez por
cento) dos votos válidos.

§ 1°. Serão considerados votos vá-
lidos para cálculos da proporcionali-
dade apenas aqueles atribuídos a
quaisquer das chapas concorrentes.

§ 2°. No caso do inciso II deste
artigo as chapas minoritárias que
participarem da eleição, além do

mínimo de 10% (dez por cento) de
votos válidos ali mencionado, de-
verão atingir também um mínimo
de 20% (vinte por cento) no soma-
tório dos votos válidos que a elas
foram atribuídos.

§ 3°. Caso o percentual de 20%
(vinte por cento) exigido no pará-
grafo anterior não seja atingido, a
chapa majoritária será declarada
vencedora e assumirá todos os car-
gos da diretoria executiva.

§ 4°. No caso de uma ou mais
chapas minoritárias não atingirem
o quorum mínimo exigido, seus vo-
tos serão desconsiderados, estabe-
lecendo-se uma nova proporção no
momento da distribuição dos car-
gos às chapas que cumprirem os
requisitos mínimos.

§ 5°. Estabelecida a relação per-
centual entre as chapas que com-
porão a nova direção aplica-se a
esta relação aos números de mem-
bros da diretoria executiva do SIN-
TUFRJ, a saber:

a) Diretoria Executiva do SIN-
TUFRJ – 24 membros;

b) Suplentes – 03 membros.
§ 6°. De posse da quantidade de

membros a que cada chapa tem di-
reito para titulares e suplentes, serão
considerados eleitos para direção e
suplência, aqueles presentes na lis-
tagem ordenada de cada chapa.

§ 7°. A distribuição dos compo-
nentes nas coordenações será feita
da seguinte forma:

I – divide-se o número total de
votos obtidos por cada chapa por 1
(um), por 2 (dois) e assim sucessi-
vamente até atingir o número de
membros que ela conquistou na
proporcionalidade.

II – quociente de cada cálculo
indica a pontuação de cada mem-
bro eleito.

III – A escolha de cada compo-
sição nas Coordenações será feita
pelas chapas, respeitando a pon-
tuação de cada membro eleito es-
tabelecida pela proporção do inci-
so II deste artigo.

IV-  Em caso de empate a esco-
lha será feita pela chapa que obte-
ve o maior número de votos no con-
junto da votação.

§ 8°. É vedado o voto por procu-
ração.

Artigo 39. Feita a totalização e
apuração das chapas mais votadas,
de acordo com a quantidade de
membros a que cada chapa tem di-
reito, serão considerados eleitos para
a Diretoria Executiva e Suplência
aqueles presentes na listagem orde-

nada de cada chapa, observada a
distribuição de cargos previstos no
artigo 38, § 7°, devendo, por fim, ser
lavrada ata final das eleições pela
Comissão Eleitoral, que será imedia-
tamente levada a público.

Artigo. 40 O prazo para apresen-
tação de recurso dos resultados da
eleição será de 2 (dois) dias, conta-
dos a partir do primeiro dia útil após
a proclamação do resultado pela
Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – Serão aco-
lhidos pela Comissão Eleitoral, ex-
clusivamente os recursos das cha-
pas concorrentes que digam res-
peito à violação das normas esta-
belecidas por este regulamento.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 41 - A cédula de votação será

elaborada pela Comissão Eleitoral.
Artigo 42 - A posse da nova Di-

retoria Executiva do SINTUFRJ será
realizada no dia 26 de abril de 2006.

Artigo 43 - Cada chapa poderá
credenciar até 2 (dois/duas) advo-
gados (as) junto à Comissão Eleito-
ral para acompanhamento do pro-
cesso eleitoral.

Parágrafo Único - O assessor
jurídico do SINTUFRJ estará à dis-
posição para dirimir quaisquer dú-
vidas porventura existentes.

Artigo 44 - As Chapas concor-
rentes têm direito a material gráfi-
co para divulgação de suas campa-
nhas suportado pela Entidade, na
seguinte forma:

a. 2.000 cartazes A3 (colorido);
b. 7.000 jornais em formato

tablóide(duas cores);
c. 8.000 notas em formato A4 ou

16.000 em ½ ofício (preto e branco);
d. a elaboração da arte final fi-

cará a cargo de cada chapa, deven-
do ser entregue à Diretoria Execu-
tiva do SINTUFRJ até 5 (cinco) dias
antes da eleição;

e. 3000 adesivos.
Parágrafo Único - Recebida a

arte-final em papel, o material será
entregue em até 72 horas.

Artigo 45 - Os casos omissos
neste Regulamento serão resolvi-
dos pela Comissão Eleitoral por
maioria simples.

Artigo 46 - Este Regulamento,
aprovado pela Assembléia Geral do
SINTUFRJ , no dia 22 de fevereiro
de 2006, conforme disposto no Es-
tatuto do SINTUFRJ, entrará em
vigor na data de sua publicação no
jornal do sindicato.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro
de 2006



GT Anti-racismo
no Maranhão

A Coordenação de
Desenvolvimento Pro-
fissional (Codep), SG-4 e
PR-4 estão promovendo
curso supletivo para ser-
vidores da UFRJ. A inici-
ativa tem como objetivo
contribuir para a forma-
ção de servidores que
não tenham concluído a
escolaridade básica. As
aulas, que serão realiza-
das de segunda a sexta-
feira, terão início no dia
13 de março e termina-
rão em dezembro de
2006. Haverá turmas de
ensino fundamental da
1ª a 4ª séries, no horário
das 7h30 às 9h30 (ma-
nhã). De 5ª a 8ª séries as
aulas serão ministradas
no horário de 7h30 às
10h10 (manhã) e das 16h
às 19h20 (tarde/noite). O
curso supletivo de ensi-
no médio ocorrerá das
7h30 às 10h50 (manhã) e
das 16h às 19h20 (tarde/
noite).

As inscrições poderão
ser feitas até o dia 22 de
fevereiro na Codep – pré-
dio da Reitoria (térreo,
no fim do corredor, no
Dicom). No ato da inscri-
ção é necessário entre-
gar uma foto 3x4, cópias
da identidade e CPF,
apresentar original e có-
pia dos comprovantes
de escolaridade e resi-
dência. Os servidores de-
verão apresentar a cópia
e o original do contra-
cheque ou a carteira fun-
cional; os dependentes
devem entregar cópia e
original das certidões de
nascimento, casamento
ou convivência para côn-
juges. Os prestadores de
serviços deverão apre-
sentar carta da chefia
comprovando vínculo
da empresa com a UFRJ.

Mais informações nos
telefones: 2598-1814 /
2598-1846 / 2598-1845 ou
pelo e-mail: codep@sr-
4.ufrj.br.

De acordo com as delibe-
rações do XVIII Confasubra,
que aprovou a intervenção
direta da Coordenação de
Políticas Sociais na expansão
e fortalecimento dos GTs
Anti-Racismo, foi convocada
uma reunião, que foi realiza-
da nos dias 20, 21 e 22 de ja-
neiro, em São Luís, no Mara-
nhão, para discutir o tema.
Nessa reunião estiveram pre-
sentes sete sindicatos, que fo-
ram representados por 28
participantes.

O GT Anti-Racismo do
SINTUFRJ enviou três repre-
sentantes: a coordenadora-
geral Denise Góes e os mili-
tantes de base José Paulo de
Oliveira e Selma de Farias.
Segundo os representantes
do Sindicato, a reunião foi
bastante produtiva, pois,
além de se basear na discus-
são sobre a atuação do GT
Anti-Racismo no interior da
Federação, apresentou a ne-
cessidade de sua existência e
como investir no seu cresci-
mento a partir da discussão
da questão racial no Brasil.

A reunião ocorreu em dois
momentos: nos dias 20 e 21 as
discussões foram realizadas
segundo uma pauta específi-
ca e no dia 22 os participantes
visitaram Alcântara, uma re-
gião onde se encontram co-
munidades remanescentes
de Quilombos. Ao final das
atividades foi produzido um
relatório, que contém as deli-
berações da reunião e as tare-
fas que deverão ser realiza-
das pelo GT Anti-Racismo.
Também foram propostas as
seguintes datas, que poderão
sofrer alterações:

1 - GTs Itinerantes:
Inicialmente cinco
regiões se-
rão privi-
l e g i a -
d a s

para abrigarem esta discus-
são: Centro-Oeste – 16 e 17
de março / Sul – 11 e 12 de
abril / Sudeste – 16 e17 de
maio / Norte – 20 e 21 de ju-
nho / Nordeste – 11 e 12 de
julho;

2 - Encontro Nacional de
Técnico-Administrativos em
Educação Negros(as) e Mili-
tantes Anti-Racistas: Brasília
– de 21 a 23 de se-
tembro;

3 - Realização
de um Censo Ra-
cial, inicialmen-
te, em três uni-
versidades de
pequeno, médio
e grande portes,
que tem o objeti-
vo de fornecer um
panorama numéri-
co e qualitativo dos
técnicos-administrati-
vos negros(as);

Supletivo para
servidores
da UFRJ

Campanha contra a Alca
No dia 14 de fevereiro, das

18h às 21h, haverá no Sindi-
petro-RJ a Plenária Estadual
da Campanha contra a Alca.
Na pauta estará, entre outros
pontos, a realização de ple-
nárias regionais.

 Tropas no Haiti
O Sintrasef-RJ promove,

no dia 16, às 18h, o debate: “O
que as tropas brasileiras es-
tão fazendo no Haiti?” O even-
to contará com a presença do
jurista João Luiz Pinaud, do
deputado federal João Batista
Babá (P-SOL) e do professor
Sidney Moura. A atividade
ocorrerá na Av. Treze de Maio,
13, 10° andar, Cinelândia, RJ.
Pinaud participou da Missão
Brasileira que visitou o Haiti
no ano passado, juntamente
com a atriz Lucélia Santos e a
economista Sandra Quintela,
entre outros.

Audiência pública:
rádio digital

Na próxima semana, dia 22
de fevereiro, às 14h, ocorrerá
audiência pública sobre rádio
digital, na Assembléia Legisla-
tiva. No encontro haverá a pre-
sença de um representante do
Ministério das Comunicações.

Espetáculo de dança
O espetáculo “Em Tempo

de Co-memorar”, da Cia. de
Dança Unoenverso, estreou
na sexta-feira (10 de feverei-
ro) e permanecerá por dois
fins de semana (11 a 19 de
fevereiro) no Teatro Cacilda
Becker (Rua do Catete, 338),
sextas e sábados, às 20h30, e
domingos, às 19h30. A dire-
ção coreográfica é de Daniel-
le Lopes, formada pela UFRJ.
Duração: 1h20. Classificação
Etária: Livre. A Cia. Unoenver-
so receberá três grupos con-
vidados para abrir o espetá-
culo: dias 12 e 17/2 - Cia. Maré
em Dança, com o espetáculo
“Comunidade en’Cena”; dias
18 e 19/2 - Focus Cia. de Dan-
ça, com o espetáculo “Quase
Uma”. Após o espetáculo, os
integrantes da Cia. de Dança
Unoenverso receberão os
amigos e a imprensa num co-
quetel oferecido pela Lidador,
no próprio teatro.

4 - Campanha Nacional
de Políticas de Ações Afirma-
tivas – objetiva propiciar um
conhecimento aprofundado
sobre as ações afirmativas e
sua aplicabilidade no campo
institucional;

5 - Parceria e participação
nas atividades promovidas
pelo Movimento Negro.
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