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Gestão Reestruturar a Ação (2016-2018) 

 
 

 
 

Compromisso, ética e transparência 

 

 

 

Estamos prestes a chegar ao fim do mandato e nos sentimos no dever de prestar contas 

àqueles que nos confiaram a missão de gerir o Sintest-Ba. Entendemos que administrar 

o patrimônio de um sindicato e defender os interesses de uma classe em diversas frentes 

de trabalho requer muita luta, compromisso, ética e, principalmente, transparência. 

Imbuídos desses princípios e propósitos conduzimos toda a nossa gestão do Sintest e 

nesse momento de transição, reafirmamos a transparência ao publicarmos em nosso 

informativo a prestação de contas com as ações e conquistas em prol dos servidores 

técnico-administrativo da Uefs e Uneb. Ao longo das próximas páginas, os filiados 

terão acesso as ações implementadas pela diretoria. Sabemos que nenhuma gestão 

esgota todos os problemas de sindicato, no entanto temos ciência que entregamos um 

novo Sintest e vitórias significativas para a classe. Além desse importante ato de prestar 

contas do trabalho realizado nos últimos dois anos, registramos o compromisso de 

conduzir, em breve, um processo eleitoral justo, democrático e isento. É fundamental a 

atenção de todos os filiados, acompanhando desde a publicação do edital, avaliação das 

propostas das chapas e a presença no Sintest para registro do voto livre e consciente. 

Somente com essa participação efetiva - principalmente em momentos importantes 

como esse - seremos a cada dia um sindicato mais forte e atuante. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BALANÇO DA GESTÃO REESTRUTURAR A AÇÃO (2016-2018) 

 

 

Reestruturar a ação. Esse é o lema da diretoria colegiada que conduz a gestão do Sintest 

desde 2016 e cujo mandato termina no dia 04 de dezembro de 2018, quando tomam 

posse os novos diretores. A frase pode parecer simples, mas se concretizou com muita 

luta traduzida na regularização documental que se tornou possível após 28 anos de 

fundação. A realidade enfrentada de exigências dos registros e cadastros de filiações 

imperativa por parte do governo, foi enfrentada com muita responsabilidade e empenho 

por parte da diretoria, assinalando um dos grandes feitos da gestão na condução do 

sindicato. 

O mandato acaba, mas o desafio de mobilizar a categoria dos técnico-administrativos 

continua. Acreditamos que nada mais é como em 2016. A nova diretoria deve continuar 

a conduzir o movimento sindical com firmeza, na cobrança por valorização profissional, 

em defesa da educação superior pública, gratuita e de qualidade e com a consciência 

que somos agentes de transformação da realidade. O Sindicato não deve existir com um 

fim em si mesmo, e sim como um indutor das transformações que a categoria deseja 

realizar.  

 

 

 

Ações desenvolvidas entre 2016 -2018 

 

 

 

Promoção e Progressão na carreira dos técnicos e analistas universitários  

 

A Coordenação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do 

Estado da Bahia (Sintest-BA) recebeu comunicado na manhã de 11 de Julho de 2016, 

que o Governo do Estado, mediante a Coordenação Técnica de Gestão de Desempenho, 

solicitou que as Universidades Estaduais publicassem até o dia seguinte as listas 

definitivas de progressões funcionais, foi o inicio da concretização da luta pela pela 

promoção e progressão na carreira, que estavam travadas desde 2015. Todavia como as 

publicações saíram com dois tipos de retroatividade, a coordenação abriu um processo 

jurídico questionando que a retroatividade financeira deveria ter sido feita à luz dos 

Arts. 9 dos Decretos 15.144 e 15.143, para garantir que seja cumprido o que é de direito. 

Atualmente a luta é para que o quadro de vagas seja alterado e a Promoção 2018 possa 

beneficiar mais pessoas. 

 

 

Alteração de Carga Horária para Servidores Auxiliares, Técnicos e Analistas 

Universitários 

 

Apesar de não se tratar de direito líquido e certo, não só o Sintest-Ba como o Fórum 

dos Técnicos inseriu na sua pauta esse ponto, fazendo constantes solicitações para que 

fosse feito pelo Governo do Estado esse atendimento. 

No contexto em que o SINTEST fez representação junto ao Ministério Público acerca 



de contratações Reda na Uefs e na Uneb para cargos públicos de carreira, a conquista 

demonstrou mais uma vez sua decisão acertada, visto que o Advogado Dr. Danilo já 

tinha sinalizado judicializar um processo questionando como o Estado liberava 

contratações por Reda e bloqueava pedidos de ampliação de carga horária.  

Com muito empenho, as solicitações de ampliação de carga horária de 30 para 40 horas 

foram atendidas nas quatro universidades. 

 

Auxílio-alimentação para servidores afastados para estudo 

 

Foi ajuizado uma ação para garantir o pagamento do auxílio-alimentação dos servidores 

afastados para estudo. A liminar foi concedida desde 20 de Setembro de 2015, mas 

somente em Agosto de 2016, após várias gestões na Saeb e acompanhamento do 

processo, o mandado de segurança passou a ser cumprido e mais de 50 filiado(a)s já 

foram beneficiados com esse processo. 

 

Defesa da carreira e contratação por concurso público 

 

Foi ajuizado uma ação contra vagas da carreira efetiva constantes no edital 2016 Reda 

feito pela Universidade Estadual de Feira de Santana. O edital que visava inicialmente 

contratar profissionais para atuar na Creche Uefs foi publicado com vagas 

correspondentes a carreira técnico-administrativa. Num desgastante processo no 

Ministério Público, o entendimento do Promotor Dr. Thiago Quadros foi favorável ao 

pleito sindical. Após a assinatura de um TAC foi dado continuidade ao processo 

seletivo e a carreira foi protegida. O efeito posterior da ação, foi que, neste ano 

aconteceu um concurso público para o quadro efetivo e mais de 50 servidores já 

tomaram posse na Uefs. 

 

Defesa de melhorias para os Auxiliares e Técnicos Administrativos 

 

Foi ajuizado ação para garantir aos Auxiliares Administrativos e Técnicos 

Administrativos da UEFS o direito a promoção de que trata a Lei nº 11.374, de 05 de 

fevereiro de 2009. 

Passados mais de 09 (nove) anos do advento da lei, o Estado nunca procedeu à 

deflagração do procedimento necessário ao avanço nas carreiras. 

Resultado é que, até a presente data, estão os auxiliares e técnicos administrativos 

aguardando a deflagração do processo de promoção, sem o qual estão sofrendo 

prejuízos financeiros ante a não concessão da avaliação necessária ao avanço na carreira 

a quem fazem jus, o que não mais se pode admitir. 

Além disso, foi pautada com a Administração Superior da Uefs que fosse colocada em 

prática uma forma de contemplar esse grupo. A Administração se comprometeu a fazer 

um estudo para aumentar a CET dos auxiliares ocupantes de cargos comissionados e 

foi realizado por duas vezes aumento para algumas pessoas, bem como um ajuste no 

percentual da CET de quem é apenas ocupante do cargo comissionado, sem vínculo 

efetivo em julho deste ano. 

 



 

Regularização da documentação do sindicato e da consignatária 

 

A coordenação se empenhou fortemente para a conquista da tão almejada regularização. 

Uma luta travada pelas últimas gestões que coordenaram o sindicato. A importância 

desta ação possibilita uma maior representatividade, em conformidade com a legislação 

e as normas administrativas para atual junto ao poder público, além de trazer maior 

credibilidade e legitimidade para o sindicato desenvolver suas funções, fomentando a 

participação e fortalecer o seu papel na defesa dos interesses da categoria dos servidores 

técnico-administrativos da Uefs e da Uneb. 

 

Investimento na comunicação e atendimento 

 

Compreendendo que comunicação pode, quando bem cuidada, fortalecer os 

relacionamentos interpessoais, ampliar a capacidade argumentativa do interlocutor e 

gerar resultados, a coordenação investiu na criação do site da entidade, inaugurado em 

Agosto de 2017, sob a manutenção de Marielza Cerqueira e criação do Informe Sintest, 

jornal impresso com as principais notícias sindicais da entidade. A sede também foi 

ampliada garantindo um atendimento jurídico com privacidade e proporcionando uma 

recepção organizada e mais agradável. 

 

Ações sociais e colaborações 

 

Em dezembro de 2016, foi realizada a campanha “Vamos brincar de doar” que 

arrecadou brinquedos, material de limpeza e higiene para a Creche Vovó Marta que 

funciona no Bairro Jussara; 

Em fevereiro de 2017 colaborou vendendo rifas em prol da cirurgia oftalmológica do 

ex-aluno do Ceb-Uefs, Willian Silva Matos; 

Em abril de 2017, foi realizada a campanha de doação de peixes para os trabalhadores 

das empresas que prestam serviços na Uefs, além de outras arrecadações de alimentos 

em momentos de falta de pagamento de salários; 

Em outubro de 2018, foi realizada o 1º treinão rosa que arrecadou alimentos, leite e 

fraldas geriátricas para doação a Casa de Amparo ao Idoso e Criança com Câncer qe 

funciona no Bairro Campo Limpo; 

Contribuições em todos os eventos organizados pela UATI; 

Solicitação atendida pela Administração Superior da Uefs de distribuição de vale livros 

para as crianças da Creche-Uefs e Ceb-Uefs; 

 

 

 

 

 

 



 

Palestras e eventos 

Desde a ampla divulgação - distribuição de cartazes em cada unidade, notícias na 

imprensa, emails, rádio - até toda a organização do evento, o diretoria trabalha para 

melhor atender os servidores, buscando a cada dia um maior número de participantes 

em suas atividades. Abaixo listagem das atividades realizadas: 

 

Março de 2017 - Mesa Redonda “Violência contra a mulher: enfrentamentos e 

conquistas”  

Abril de 2017 - Mesa Redonda “A reforma da previdência e os impactos na vida do 

servidor público” 

Maio de 2017 - Comemoração do Dia do Trabalhador e III Sesast Uefs 

Participação no #Ocupa Brasília 

Junho de 2017 - Apresentação do Projeto do Restaurante Universitário Self Service da 

Uefs 

Agosto de 2017 - Palestra “A comunicação abrindo possibilidades nos 

relacionamentos”, lançamento do boletim impresso e site da entidade 

Setembro de 2017 - I Encontro Estadual dos Servidores Técnicos Das Ueba 

Outubro de 2017 - Sorteio de prêmios em comemoração ao Dia do Servidor Público 

Novembro de 2017 - Mesa Redonda “As múltiplas formas de assédio no ambiente de 

trabalho: Identificar, Denunciar e Combater” e lançamento da campanha contra o 

assédio moral na Uefs 

Dezembro de 2017 - Confraternização Natalina - Happy Hour na área do Museu Casa 

do Sertão 

Janeiro de 2018 - Participação na Lavagem do Bomfim “Bom 2018, só com o Fim do 

arrocho” 

Março de 2018 - Mesa Redonda “Mulheres em Liderança: Empoderamento, Desafios 

e Conquistas” 

Palestra “Dialógos sobre o Planserv” 

Maio de 2018 -  Café Teraupêutico “As terapias holísticas na promoção da saúde, 

prevenção de doenças e qualidade de vida” 

Junho de 2018 - Seminário Itinerante “Conhecendo sua carreira” 

Forró da Resistência no hall do Auditório Central da Uefs 

Agosto de 2018 - Dia dos Pais no Águas Claras Place Club 

Setembro de 2018 - Aula Pública “Decifrando o orçamento das universidades com 

foco no orçamento de encargos de pessoal técnico-administrativo 

Outubro de 2018 - 1º Treinão Rosa em apoio a Casa de Amparo ao Idoso e a Criança 

com Câncer 

Mesa Redonda “ Análise da conjuntura política nacional e eleição 2018” 

Comemoração do Dia do Servidor no Balneário Vale das Cachoeiras 

 

 



Além de muitas atividades de mobilização

 

Mobilização na Uefs em 24 de Julho de 2017 

 

Mobilização na Uneb em 24 de Julho de 2017. 

 

Contas em dia e transparência são marcas da Gestão 2016/2018 



Nos últimos dois anos, o Sintest experimentou a transformação em seus processos de 

trabalho relativos às atividades financeiras, implantando um controle contábil conjunto 

advindo da regularização dos seus registros, as contas agora são acompanhadas pela 

contadora Tânia Maria Alves responsável pela contabilidade das duas sedes, além da 

publicização das contas no mural e no site da entidade. Através de muito trabalho, a 

coordenadora financeira, Maristela Pinho, tem hoje o mérito de ter posicionado o 

Sintest em um novo patamar, aumentando a receita e trazendo mais eficiência e 

transparência às transações financeiras, hoje o sindicato possui uma reserva 

correspondente a 15 mil reais, não é muito, mas representa mais do dobro do valor com 

que assumiu as contas, além do fato do parco recurso ter sido findado com o corte da 

consignatária em junho de 2017. 

 

Convênios: controle, melhorias e expansão 

A pasta de convênios teve melhorias e expansão. Foram assinados novos contratos 

proporcionando descontos em diversos serviços.(Acqua Center, Àguas Claras Place 

Cub, Boutike das Sombracelhas, Salão Socila, Fast English Curso, Faculdade Maurício 

de Nassau, Faculdade Anhanguera). 

O convênio com a Fármacia PAgue Menos foi substituído pelo convênio coma 

Fármácia Brito, na posse da atual gestão existia uma dívida de R$ 4.603,07 de alguns 

filiados com o sindicato, atualmente a dívida encontra-se no valor de R$ 3.558,22, 

mesmo fazendo um rígido controle suspendendo o crédito, algumas pessoas não 

possuem margem para o desconto das dívidas, nem vão a sede pagar. 

 

Lutas Conjuntas 

A coordenação viabilizou a participação da entidade em vários movimentos nacionais 

e conjunto com a Fetrab (Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia) e 

outros sindicatos como Sindsefaz, Sindsáude e Sinpojud, com destaque para as ações 

unificadas do Fórum dos Técnicos. 

 

No caminho com Maiakóvski 

"[...] 

Na primeira noite eles se aproximam 

e roubam uma flor 

do nosso jardim. 

E não dizemos nada. 

Na segunda noite, já não se escondem; 

pisam as flores, 

matam nosso cão, 

e não dizemos nada. 



Até que um dia, 

o mais frágil deles 

entra sozinho em nossa casa, 

rouba-nos a luz, e, 

conhecendo nosso medo, 

arranca-nos a voz da garganta. 

E já não podemos dizer nada. 

[...]" 

 

 

 

Expediente: Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da 

Bahia.  

Na Uneb: R. Silveira Martins, 2555 - Cabula, Adustina - BA, 41150-000 

Telefone: (71) 3117-2377. http://www.sintestba.com.br/novosite/  - sintestba@bol.com.br 

Coordenador Geral: Firmino Júlio de Oliveira Filho 

Na Uefs: Av. Transnordestina, s/n - Novo Horizonte, Feira de Santana - BA, 44036-900. CAU III. 

Telefone: (75) 3161-8071.  http://sintestuefs.com.br/ - sintest@uefs.br Coordenadora Geral: Daiana 

dos Santos Alcântara 

https://www.google.com.br/search?q=sintest/ba+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwiJ24Ll7sDVAhUDfZAKHQ2BBrsQ6BMIigEwEQ
http://www.sintestba.com.br/novosite/
mailto:sintestba@bol.com.br
http://sintestuefs.com.br/
mailto:sintest@uefs.br

