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Iº Encontro dos Servidores Técnicos debate sobre 
a carreira dos Servidores Públicos das universidades 

Tribunal de Justiça determina o restabelecimento 
do pagamento do adicional de insalubridade na Uefs

Sintest na luta pela construção de novo prédio para o CEB-UEFS

www.sintestba.com.br/novosite - www.sintestuefs.com.br

O  I Encontro dos Servidores Técnicos 
das Universidades Públicas do Estado 
da Bahia (Ueba) aconteceu no dia 18 
de setembro na Assembleia Legislati-

va da Bahia (Alba), e debateu o tema “Refl etin-
do sobre a Carreira Técnico Administrativa nas 
Universidades”.

A mesa de abertura foi composta por Fabío-
la Mansur, Deputada Estadual e presidente da 
Comissão de Educação pela Alba; Marinalva 
Nunes, presidente da Fetrab; Rafael Bertolo, 
vice- presidente da Afusc-Uesc; Francisco Ân-
gelo, coordenador executivo da Afus; Firmino 
Júlio de Oliveira, coordenador geral do Sintest-
-Uneb e atual Presidente do Fórum dos Técni-
cos; Daiana Alcântara, coordenadora geral do 
Sintest-Uefs e Thaís Menezes, Coordenadora 
de Educação e Formação Sindical do Sintest/
Uneb. Em seguida ocorreu um debate sobre a 
carreira técnico-administrativa na estrutura do 
Estado com o Sr. Gilmar de Azevedo, represen-
tando Adriano Tambone da Saeb.

No segundo momento, o Fórum dos Técni-
cos, a Deputada Fabíola Mansur e a presiden-
te da Comissão de Educação pela Alba, Carla 
Liane dos Santos, comentaram o trabalho da 
Comissão de Educação e o histórico da par-
ticipação da Uneb na composição da Comis-
são. Na oportunidade, o Fórum dos Técnicos 
solicitou aos membros a participação de um 
dos seus representantes.  

O debate “Desafi os e Perspectivas da Carreira 
Universitária” discutiu as questões que afl igem 
os servidores nas quatro universidades. Partici-
param da mesa Gilma Costa Ferreira Oliveira, 
servidora técnica da Uefs e coordenadora do 
Sintest/Uefs, Maria Jalva Xavier, servidora técni-
ca da Uneb, Rafael Bertolo e Natalino Perovano 
Filho, servidores analistas da Uesc.

No encerramento, a deputada frisou a impor-
tância do encontro dos servidores das quatro 

universidades pela primeira vez na Assembleia 
Legislativa e saldou a iniciativa do Fórum de fa-
zer história colocando a pauta dos Técnicos e 
sua carreira dentro da Assembleia Legislativa.

O entendimento da Coordenação do Sindicato e 
do Fórum dos Servidores Técnico-administrativos 
é que a retroatividade fi nanceira deve ser feita à 
luz dos Arts. 9 dos Decretos 15.144 e 15.143, por 
essa razão se mobilizarão juridicamente para ga-
rantir que seja cumprido o que é de direito. 

O   Sintest-BA conseguiu mais uma vitória 
para os Servidores Técnicos: o Tribunal de 
Justiça determinou o restabelecimento do 
adicional de insalubridade na Uefs. A con-

quista foi alcançada em uma sessão realizada no dia 
28 de setembro quando a Seção de Direito Público 
do Tribunal de Justiça da Bahia julgou o mandado 
de segurança impetrado pelo Sintest contra o corte 

A    coordenação do Sintest-Uefs entregou ofício ao 
subsecretário de Educação do Estado da Bahia e 
professor da Uefs, Nildon Pitombo solicitando da 
Secretaria do Estado a manutenção da construção 

do prédio do Centro de Educação Básica da Uefs. O sub-
secretário esteve na Uefs para a aula inaugural da primeira 
turma do curso de Mestrado Profi ssional em Rede Nacional 
para o Ensino de Ciências Ambientais (Profciamb), juntamen-
te com o reitor Evandro do Nascimento Silva, e o professor 
da USP e coordenador da Rede Nacional, Tadeu Malheiros.
O Subsecretário não esclareceu como a construção da es-
cola foi embargada, mas assegurou que a SEC já o reinseriu 
no sistema e que será dado os encaminhamentos para reto-
mada do processo. Desde 2015, o Sintest vem cobrando da 
Administração Superior da Uefs retorno e informações sobre 
o novo prédio.

do pagamento da insalubridade efetivado pelo go-
verno em julho de 2015.

A decisão reconheceu que o corte da insalubridade 
foi efetuado de forma unilateral e arbitrária, e que 
a suspensão do pagamento do adicional de insalu-
bridade se deu de forma indevida. Foi determinado 
que seja feito o restabelecimento do pagamento 

das parcelas mensais e aquelas retroativas que não 
foram pagas desde o corte. 

O advogado do Sintest, Danilo Ribeiro, explicou 
que o processo do SIntest-Uneb está em tramitação 
e deverá seguir pelo mesmo caminho que o da Uefs.  
A decisão ainda será publicada e cabe recurso, mas 
é uma vitória da categoria amparada pela Justiça.

Para a coordenadora Daiana Alcântara, o novo prédio da 
CEB vai garantir melhor infraestrutura e ampliação das 
vagas, já que o local abrigaria todo o ensino fundamental.



sa, radialista e advogado, dirigente do 
programa ‘Bom Dia Feira’, da Rádio 
Princesa, FM, em Feira de Santana.
Como forma de fortalece o relaciona-
mento com os seus fi liados e demais 
servidores técnicos, o Sintest Uefs 
criou o site www.sintestuefs.com.br/ 
que atualiza a universidade sobre as 
ações do sindicato, além de conter 
notícias especiais para deixar os ser-
vidores mais informados, além de ter 
um espaço especial para artigos dos 
próprios técnicos, chamado ‘Fala Aí’.
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Sintest-BA comemora 
Dia do Servidor Público

Deliberações da reunião do Fórum 
dos Técnicos na Afus-Uesb 

O Sintest (UNEB e UEFS) promo-
veu uma série de atividades 
em comemoração ao Dia do 
Servidor Público (28 de outu-

bro). O objetivo foi levar entretenimen-
to e promover a valorização para os 
profi ssionais que trabalham em prol da 
melhoria das universidades da Bahia.

Na Uneb, na quarta-feira pela manhã, 
ocorreu ginástica laboral nos departa-
mentos do Campus I. No período da 
tarde foram apresentadas duas pales-
tras: Reforma da previdência, minis-
trada pelo professor de sociologia do 
IFBA Daniel Romero e Qualidade de 
Vida e Saúde mental, com Maíra Olivei-
ra, terapeuta ocupacional do Núcleo de 
Estudo e Prevenção ao Suicídio (NEPS). 
Na sexta-feira, ocorreu o I Torneio de 
Futsal do Sintest, que teve como ven-
cedora a equipe dos seguranças. Nos 
departamentos do interior, os servido-
res confraternizaram com festas inter-
nas e idas a pizzarias e churrascarias. 

Na Uefs, a coordenação organizou um 
sorteio com diversos brindes para os 
seus fi liados, além de um sábado de la-

O Sintest-BA participou do evento 
promovido pelo Sindicato dos Ser-
vidores do Poder Judiciário do Es-
tado da Bahia (Sinpojud) na manhã 

do dia 22 de setembro,  no auditório da ins-
tituição. Os coordenadores gerais, Firmino 
Júlio (Uneb) e Daiana Alcântara (Uefs) pres-
tigiaram o evento, que contou com diversas 
palestras com objetivo de desmitifi car os 
tabus que envolvem o tema.

No evento, foi destacada a importância de 
se falar sobre o assunto como uma forma 
de prevenção. “É importante falar sobre 
o suicídio para que possamos preveni-lo”, 
ressaltou a palestrante Maíra Oliveira. 

O  Fórum dos representan-
tes dos Técnicos Admi-
nistrativos das Universi-
dades Estaduais Baianas 

se reuniu no dia 19 de outubro, na 
sede da Afus Sindicato, na UESB, 
para tratar da seguinte pauta:

1- Atualização das reivindicações 
(Progressão; Promoção; Alteração 
de Carga Horária; Valeu alimenta-
ção; Reajuste Linear);

2- Avaliação do I Encontro dos téc-
nicos na ALBA ;

3- Parceria do Fórum com a Fetrab;

4-  Perspectivas e Desafi os do Fó-
rum em 2018. 

Foi encaminhado que o Fórum en-
viaria ofi cio aos Reitores exigindo 
cumprimento do que foi pactuado 

zer no Águas Claras Place Campos Club.  
Na página ofi cial do Sintest-Uneb tam-
bém foi realizado um concurso cultural. 
A servidora Naiara Batista respondeu a 
pergunta ‘Por que eu tenho orgulho de 
ser servidora técnica administrativa?’ e 
sua resposta obteve a maior quantida-
de de curtidas. A vencedora vai rece-
ber uma ecobag recheada de prêmios. 
Texto escrito pela Naiara Batista 

Por que eu tenho orgulho de ser ser-
vidor técnico administrativo?

“Porque me invento e reinvento
Me transformo me “sustento”
Porque sou luta, ação, esteio e solução
Técnico que gira, se vira e revira solução
Se alegra, impulsiona o trabalho e traz o 
sucesso acadêmico esperado 
Me orgulho em ser técnico administrativo 
Às vezes é sofrido, mas nunca sem per-
der o sorriso
Sorriso para vida, para vitória e esperança...
Técnico que trabalha, aprende, luta, chora...
Mas que também sonha... 
com a valorização um dia do Servidor.”

Naiara Batista DEDC CAMPUS XI

na última reunião; emissão de nota 
pública acerca da discussão do re-
gimento eleitoral para reitoria da 
Uesb; ofi cialização junto as assem-
bleias da parceria Fórum dos Téc-
nicos e Fetrab; agendamento de 
reunião com a Comissão de Educa-
ção na Alba. A reunião contou com 
a participação de Marinalva Nunes, 
Presidente da Fetrab.

Durante a tarde, o Fórum parti-
cipou de reunião com a catego-
ria discutindo as difi culdades e 
desafi os enfrentados nas quatro 
universidades e a importância da 
unifi cação das ações, nesse en-
tendimento, foi encaminhado que, 
caso ocorra o Consu na Uesb, no 
dia 31 de outubro de 2017, o Fó-
rum dos Técnicos participará junto 
com a categoria da mobilização 
aprovada em assembleia na ter-
ça(17), OcupaConsu.

 
Lançamento do site Sintest-Uefs

Mandado de segurança do Sintest questiona 
a não regulamentação da promoção dos NA’s

Sintest participa de ciclo de palestra 
na prevenção ao suicídio no Sinpojud

O site do Sintest Uefs foi lan-
çado durante um evento na 
Uefs, realizado no dia 31 de 
agosto. Como parte da pro-

gramação, ocorreu a palestra ‘A Co-
municação Abrindo Possibilidade nos 
Relacionamentos’ com os palestran-
tes convidados Carlos Alberto Silva 
Santos, radialista da Rádio Povo AM 
1210 de Feira de Santana e Servidor 
Técnico da Uefs; Madalena de Jesus, 
jornalista, professora e autora do livro 
“Tabuleiro da Maria” e Dilson Barbo-

Para a assistente social do Sinpojud, Ak-
sandra Souza, que organizou evento jun-
to com a diretora de Assuntos Sociais, 
Girlene Santana e o presidente da entida-
de, Zenildo Castro, “o objetivo foi discutir 
esse tema tão importante, que é a pre-
venção ao suicídio. Os servidores do judi-
ciário da Bahia estão adoecendo e muitas 
vezes se afastando do trabalho, por isso 
o Sinpojud vem buscando acolher e auxi-
liar esses servidores, para que eles não se 
sintam sozinhos”, explicou.

O ciclo de palestras fez parte da campa-
nha Setembro Amarelo, de conscientiza-
ção e prevenção ao suicídio. 
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O Sintest-Ba impetrou mandado de segu-
rança questionando o Governo do Estado 
da Bahia pela não regulamentação da pro-
moção dos Técnicos e Auxiliares administra-
tivos (NA’s).

A ação busca que, enquanto não houver 
regulamentação da Lei 11.374/2009, sejam 
aplicadas as regras já existentes para os 
analistas técnicos, em razão de integrarem 
a mesma carreira, e dos servidores da car-
reira universitária, em razão da similitude de 
funções. A causa tem pedido de liminar para 
que os NA’s sejam incluídos no processo de 

promoção iniciado no dia 23/08 e que tra-
mita no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).
O Sintest irá marcar videoconferência com a 
participação do advogado Danilo Ribeiro, a 
fi m de esclarecer as eventuais dúvidas.


