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F azer escolhas é algo habitual em 
nossa existência, e cada que fa-
zemos traz consigo algumas con-
sequências, algumas vezes posi-

tivas, outras negativas. Por esses dias 
se inicia o período eleitoral para vários 
cargos na universidade (reitor, direto-
res e coordenadores de colegiado), e a 
importância desse processo para nossa 
vida administrativa e mesmo da univer-
sidade, torna imprescindível defi nir cri-
térios para aumentar nossa chance de 
acerto.
Um dos critérios a ser considerado é 
o histórico do tratamento dispensado 
pelo(a) candidato(a) a nossa categoria. 
Se suas ações demonstram falta de res-
peito para conosco, através da exclu-
são dos técnicos dos projetos e ações 
de importância para a universidade, ou 
emprego de coerção para impor sua 
vontade principalmente no contexto 
eleitoral,  não faz sentido votar nessa 
pessoa ou em seus associados.
Outro é verifi carmos se o pretenso 
candidato(a) tem um projeto de longo 
prazo para a UNEB, pois uma institui-
ção com sua dimensão e importância 
não se consolida no contexto da edu-
cação superior do estado com promes-
sas elaboradas apenas para seduzir os 
eleitores, e como agentes responsáveis 
pela construção de uma universidade 
pública e de qualidade não podemos 
pactuar com isso. 
Outro é o compartilhamento do poder 
de decisão da universidade, já faz 38 
anos que somos tratados como seres 
inferiores, não podemos mais fi car aco-
modados com essa situação, pois sua 
manutenção vai paulatinamente des-
truindo qualquer possibilidade de me-
lhoria em nossa vida funcional, inclusive 
ameaçando a existência da nossa cate-
goria. Urge que demos um basta a isso, 
como nosso voto consciente!
Portanto colegas, sejamos corajosos e 
ousados para construir um outro des-
tino  para nossa categoria com estas 
eleições, sendo extremamente exigen-
tes na escolha das pessoas que esta-
rão ocupando as posições de poder e 
afetando drasticamente nossas vidas. 
Lembrem-se que não podemos de-
pender da boa vontade daqueles que 
se encontram em situação confortável 
com a presente situação, isso jamais 
acontecerá. Por isso, como já dizia a 
música de Geraldo Vandré  “...quem 
sabe faz a hora não espera acontecer...” 
Façamos acontecer as mudanças que 
precisamos.

Saber escolher 
faz toda 

a diferença Os festejos juninos são uma das 
celebrações tradicionais do 
sindicato com seus fi liados, 
mas pelo segundo ano conse-

cutivo não foi possível realizá-lo de for-
ma presencial por conta da pandemia 
da Covid-19. Mas isso não impediu o 
SINTEST de confraternizar com a cate-
goria, e levar um pouco de alegria para 
a casa de cada servidor por meio de 
uma tela que manteve viva a tradição de 
estarmos juntos nesse momento. 

Em uma noite com muita diversão e for-
ró, a live “São João dos Técnicos em 
Casa” transmitida através do canal TV 
Sintest Uneb no Youtube, no dia 18 de 
junho, durou mais de 4 horas e contou 
com a animação da banda Noiz Com 
Tigo, cantando sucessos tradicionais do 
forró nordestino. Com esse clima de fes-
ta os técnicos entraram na brincadeira 
interagindo com a transmissão, pedindo 
suas músicas favoritas e compartilhan-
do fotos e vídeos em suas redes sociais 
acompanhando a live.

“O SINTEST compreende e respeita a 

importância que o São João tem para 
nossa categoria e mesmo diante da 
enorme difi culdade que vivemos devido 
a pandemia, nos esforçamos para pro-
porcionar um momento de satisfação 
aos nossos fi liados pelo quarto ano” 
destacou o diretor geral, Firmino Júlio.

Um dos pontos altos da festividade e de 
muita expectativa para todos que par-

ticiparam, foi o sorteio 
de brindes para os fi lia-
dos da capital e interior. 
Firmino Júlio e o dire-
tor de imprensa, Carlos 
Henrique Valença, co-
mandaram sorteios que 
tinham como premiação 
eletrodomésticos e vou-
chers juninos no valor 
de R$50,00 reais. 

Durante a live Firmino 

Júlio reforçou as orientações de cuida-
dos com a pandemia da Covid-19, a 
importância da vacinação da categoria, 
e principalmente lembrou aos fi liados a 
necessidade de manter um olhar aten-
to àqueles que nesse momento passam 
por difi culdades, incentivando a todos a 
fazerem doações a instituições ou pes-
soas em situação de vulnerabilidade, 
assim como o sindicato vem fazendo ao 
longo do último ano.
Por sua vez, o diretor administrativo do 
sindicato, Salvador Aragão Filho, refor-
çou a importância da superação das difi -
culdades decorrentes da pandemia para 
a realização da live de São João 2021. 
“O zelo pela preservação das nossas 
tradições (festas juninas) aliado ao cui-
dado que temos pela categoria foram 
determinantes para sua realização, pois 
em tempos tão cinzas, cai muito bem a 
explosão de cores juninas e o som con-
tagiante de um bom forró pé de serra”.

Diretor geral do SINTEST/BA UNEB 
é eleito diretor pleno da CTB-Bahia

Nos dias 02 e 03 de julho ocor-
reu o 5º Congresso Estadual da 
CTB-BA (Central dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do Brasil 

– Bahia) que teve como tema central – 
Esperançar o Brasil Pela Vida, Democra-
cia, Soberania e Direitos. O congresso 
que foi transmitido pela página da CTB-
-Bahia no Facebook, através da plata-
forma Zoom, debateu os caminhos do 
sindicalismo classista em nosso país e 
os desafi os dos trabalhadores e traba-
lhadoras na atual conjuntura político-
-econômica.
Um dos pontos principais do evento, foi 
a eleição da nova diretoria da central 
para a gestão 2021/2025, que será pre-
sidida por Rosa de Souza e da delega-
ção para o Congresso Nacional da CTB, 
previsto para os dias 12 a 14 de agosto. 
Como parte da nova gestão, foi eleito 
para ocupar o cargo de diretor pleno da 
CTB-BA, Firmino Júlio de Oliveira Filho, 
diretor geral do SINTEST/Ba UNEB e 

presidente do Fórum dos Técnicos das 
Ueba, esse destacou que “é um desa-
fi o muito grande e estou honrado com 
a oportunidade. Um passo importante, 
que contribuirá muito para nossa gestão 
no Fórum dos Técnicos e para o pró-
prio SINTEST/Ba, pois na atual conjun-
tura urge a necessidade de construção 
da unidade da classe trabalhadora, que 
precisa ser para além dos muros das 
universidades”. O diretor pleno ainda 
reforçou a importância da parceria do 
SINTEST com outros sindicatos baianos, 
“a Aplb, o Sindsaúde, o Sindsefaz e o 
Sinpojud são nossos grandes parceiros e 
agora integrar à central nos aproximará 
de muitos outros sindicatos e isso com 
certeza fortalecerá muito nossa pauta 
comum em defesa dos servidores e do 
serviço público”.
A diretora geral do SINTEST/Ba UEFS, 
Daiana Alcântara também foi eleita para 
o cargo de Coordenadora da Regio-
nal Portal do Sertão, coordenação que 

agrega sindicatos da cidade de Feira de 
Santana e região fi liados à CTB, e afi r-
mou o desejo de “contribuir para forta-
lecer ainda mais o processo de interiori-
zação da central”.
O evento contou com a participação de 
cerca de 600 delegados e delegadas de 
toda Bahia, entre eles a delegação do 
Fórum dos Técnicos das Ueba represen-
tada por Rafael Bertoldo (Afusc), Marcio 
Dias (Afus), além dos diretores do SIN-
TEST/BA UNEB-UEFS, Kleber Pereira, 
Salvador Aragão Filho e Gisele Pinho. 
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I Seminário sobre perspectivas e desafios para as 
carreiras técnico-administrativas das universidades

Nos dias 16 e 17 de junho, o 
Fórum dos Técnicos das Ueba 
realizou o “I Seminário sobre 
perspectivas e desafi os para 

a carreira dos técnicos das Universida-
des”, que tinha como objetivo pensar 
contribuições ao plano de carreira dos 
servidores universitários, através de 
palestras e grupos de trabalho, para 
proposições e encaminhamentos que 
permitam avançar a discussão.
O presidente do fórum, Rafael Ber-
toldo, destacou que “este é um mo-
mento muito importante para nossa 
categoria, de união e avanços. Além 
do registro das palestras que perma-
necem no canal do Fórum no Youtube, 
que tem a função pedagógica para 
nossos pares, estamos promovendo 
uma rede de conexão entre as UEBA”.
Na abertura, dia 16, estavam presen-
tes o presidente da CTB – Bahia, Pas-
coal Carneiro, e o Diretor Nacional 
da FASUBRA, João Paulo. A palestra 
inicial foi proferida por Fátima Reis, 
diretora da FASUBRA, e Aida Maia, 
coordenadora da ASSUFBA (Sindica-
to dos Trabalhadores Técnico-Admi-
nistrativos em Educação das Univer-
sidades Públicas Federais no Estado 
da Bahia), apresentou um panorama 
dos desafi os e perspectivas para a 
carreiras dos técnico-administrativos 
no âmbito das universidades públi-
cas federais de todo o país. Euzébio 
Raimundo (UNEB) e Emanuelle Barros 
(UESB) trouxeram aspectos sobre a va-
lorização da carreira e o histórico de 

luta para garantir a publicação da lei 
que rege o atual plano de carreira dos 
técnicos e analistas universitários.
O Segundo dia foi voltado aos grupos 
de trabalho, realizados através da pla-
taforma Google Meet, que debateram 
em salas temáticas para com deman-
das específi cas com cada segmento 
da categoria: Técnicos Universitários, 
Analistas Universitários, Auxiliares Ad-
ministrativos e Comissionados. 
Ao fi nal dos trabalhos foram indicados 
2 membros de cada universidade para 
compor comissões que continuarão 
as discussões sobre cada segmento, 
com a fi nalidade de aprofundar as su-
gestões, ideias e contribuições para a 
melhoria funcional da categoria. Essas 
comissões junto com o fórum, irão dar 
providências aos desdobramentos do 
evento e formular documento síntese 

que irá orientar a construção das pau-
tas de reivindicações na luta pelos di-
reitos dos servidores, posteriormente 
encaminhada ao Fórum dos Reitores, 
Governo e parlamentares.
O encerramento seguiu-se com a 
transferência da presidência do Fó-
rum de Rafael Bertoldo (AFUSC) para 
Firmino Júlio de Oliveira (SINTEST/
BA UNEB) e um momento cultural 
com apresentação musical de Cris 
Bala (UESC).
Para Firmino Júlio, diretor geral do 
SINTEST/BA UNEB, o evento “bus-
cou através do compartilhamento de 
conhecimento envolvendo os atores 
principais deste importante seminário 
que são os técnicos das Universida-
des, elevar a categoria a um patamar 
justo de reconhecimento e valoriza-
ção intra e extramuros, almejando, 

num tempo difícil de diálogo incerto, 
dar visibilidade às demandas dos ser-
vidores públicos. O fórum reafi rmou 
sua posição de ser o farol da manuten-
ção dos direitos e conquistas históricas 
da categoria. Vida longa aos servido-
res públicos, aos técnicos das UEBA, 
vida longa ao Fórum dos técnicos.”
Por sua vez, Daiana Alcântara, direto-
ra geral do Sintest-Ba/Uefs, ressaltou 
a capacidade de reinvenção do fórum 
diante do contexto pandêmico. De 
acordo com ela, “O Fórum dos Técni-
cos tem feito várias atividades virtuais 
ao longo desse ano de 2020 – 2021, 
esse seminário foi mais um momento 
de troca de conhecimentos, de diálo-
go democrático e fortalecimento da 
categoria. Feliz por fazer parte disso”.
O evento foi transmitido pelo canal no 
YouTube do Fórum dos Técnicos e as 
palestras podem ser assistidas nova-
mente no próprio canal. Para a reali-
zação, o Fórum dos técnicos contou 
com apoio da CTB (Central dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras do Brasil) e 
FASUBRA (Federação de Sindicatos de 
Trabalhadores Técnico-administrativos 
em Instituições de Ensino Superior Pú-
blicas do Brasil).

Fórum dos Técnicos discute interesses da 
categoria com RH’s das universidades

Com o objetivo de dialogar so-
bre informações acerca das 
ocupações de vagas voltadas 
à promoção de servidores téc-

nicos e analistas universitários, o Fó-
rum dos Técnicos das Ueba se reuniu 
virtualmente com os representantes 
dos RH’s das universidades no dia 22 
de junho. A construção de um diálogo 
propositivo é necessário em momen-
to de constantes ameaças e ataques à 
categoria.

A reunião foi resultado de uma de-
manda apresentada pelo Fórum, de 
acesso às informações imprescindíveis 
para o fortalecimento de argumentos 
em defesa das promoções dos técni-
cos administrativos, represadas desde 
2019 e atendida pelo presidente do 
Fórum dos Reitores, Prof. Alessandro 
Fernandes. Além de discutir a neces-
sidade emergencial de concursos pú-
blicos para a carreira e o impacto da 
vacância dos cargos para os trabalhos 
administrativos acadêmicos.
Ao fi nal do encontro deliberou-se os 
seguintes pontos: a criação de um cro-
nograma de reuniões bimestrais entre 

o Fórum e os RH’s; o encaminhamento 
por parte dos RH’s do quadro atuali-
zado de vagas de servidores efetivos, 
objetivando solucionar os gargalos 
existentes, além do impacto fi nancei-
ro e os desdobramentos decorrentes; 
a construção de uma comissão para 
discussão das minutas dos decretos 
que regulamentam as carreiras, suges-
tão pensada recentemente em evento 
do Fórum dos Técnicos, o qual os RH’s 
serão convidados a integrarem esses 
trabalhos.
“Foi uma reunião muito positiva, todos 
temos o mesmo objetivo, trabalhamos 
para proporcionar o melhor para os 
servidores e os serviços públicos, logo 
é importante, na medida do possível, 
buscarmos alinhamentos”, destacou 
Firmino Júlio de Oliveira Filho, novo 
presidente do Fórum dos Técnicos.
Estiveram presentes as pró-reitoras e 
representantes dos RH’s das quatro 
universidades: Lilian Encarnação Con-
ceição e Mila Midlej da UNEB; Aretusa 
de Lima Evangelista e Wildacy Ribeiro 
da UEFS; Luciano Farias da UESC; Ma-
nuella Lopes Cajaíba (AGP) e Cristiane 
Lima da Silva (GETEC) da UESB.
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Imprensa: Carlos Henrique Valença Silva; Diretor de Cultura e Desportos: José Abílio dos Santos Filho; Diretora Jurídica: Istefany da Silva Pereira; Suplentes: Adriana Pires Nascimento e Giancarlo Costa Di Credico. Redação: Daniele 
Favero. Revisão: Carlos Henrique Valença Silva e Salvador Aragão Filho. Diagramação e projeto gráfi co: Jachson José dos Santos. 



www.sintestba.org.br 

3

SINTEST participa de 
ato comemorativo aos 

38 anos da UNEB

A Assembleia Legislativa da 
Bahia celebrou os 38 anos da 
Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB), no dia 10 de 

junho, através de ato virtual propos-
to e comandado pelo deputado Osni 
Cardoso (PT), ex-estudante da univer-
sidade, transmitido pelas TV ALBA e 
TV UNEB, que destacou a importância 
da instituição de ensino, tendo como 
características a proximidade com 
a sociedade baiana e a geração de 
oportunidades para ingresso no ensi-
no superior em diversos territórios do 
Estado.

O SINTEST foi convidado a compor a 
mesa virtual do evento, assim como, 
personagens importantes da comu-
nidade universitária, como gestores, 
professores, estudantes, servidores, 
lideranças sindicais e de movimentos 
sociais. Representando a categoria 
dos técnicos administrativos da UNEB, 
o diretor geral Firmino Júlio de Oli-
veira Filho, reafi rmou o compromisso 
do sindicato em caminhar junto com 
a universidade para contribuir com o 
seu crescimento, desenvolvimento e 
manutenção de uma instituição públi-
ca, plural, de qualidade e de oportu-
nidades. 

Por sua vez, Firmino ainda ressaltou 
que “a nossa categoria tem passado 
por muitas difi culdades, esse 7 anos 
sem reajuste nos nossos vencimentos 
tem um peso danado para nós” des-
tacando o esforço e custo para a cate-
goria na realização do trabalho duran-
te a pandemia.

As várias falas dos presentes além de 
elogiar a história da UNEB principal-
mente em seu caráter multicampi de 
interiorização do ensino por toda a 
Bahia, recordaram os laços com a ins-
tituição ao passarem por ela enquanto 
discentes e servidores. “A Uneb é a 
paixão da gente! Eu fui o primeiro em 
meu povoado a prestar vestibular; de-
pois, esse sonho passou a ser fomen-
tado e mais pessoas foram prestando 
o exame. Tenho um orgulho imenso 
de ter feito parte de uma instituição 
que continua a dar oportunidade a 
tantos baianos”, afi rmou  o proponen-
te da homenagem durante o ato. 

O SINTEST novamente saúda a UNEB 
pelas suas quase quatro décadas de 
história.

Deputado Estadual Osni Cardoso (PT) e Firmino Júlio de 
Oliveira Filho, de cima para baixo respectivamente



Educação financeira é fundamental 
para conquistar uma vida digna

A dimensão fi nanceira ocupa 
grande importância na vida 
das pessoas, mas olhando ao 
nosso redor constatamos com 

frequência que a maioria das pessoas 
não sabem gerir seus recursos fi nan-
ceiros, o que resulta no atraso ou não 
pagamento das suas dívidas. Com o 
intuito de esclarecer e orientar a res-
peito, conversamos com Ricardo São 
Pedro, Educador Financeiro.

Aprendemos português, matemáti-
ca, ciências na escola, mas não nos 
ensinam a se relacionar com o di-
nheiro, qual sua opinião sobre isso?

Realmente não existe essa preocu-
pação na escola normal, fundamen-
tal, médio, e no ensino superior, em 
ensinar o brasileiro a lidar com o seu 
dinheiro, e essa ausência creio ser 
responsável pelas mazelas que as-
solam grande parte da nossa popu-
lação. Hoje temos pelo menos 67% 
de brasileiros com dívidas e 25% em 
inadimplência, que são aqueles que 
não conseguem pagar as suas dívi-
das. O Brasil ocupa a 74ª posição em 
Educação Financeira num ranking de 
144 países, atrás de alguns dos paí-
ses mais pobres do mundo como Ma-
dagascar, Togo e Zimbábue.

No Brasil, temos uma iniciativa que 
considero tímida em relação à promo-
ção da educação fi nanceira, mas que 
vale a pena destacar. Criada em 2010 
através de decreto federal 7.397/2010 
e renovada pelo decreto 10.393/2020, 
a Estratégia Nacional de Educação Fi-

nanceira (ENEF) é uma mobilização 
em torno da promoção de ações de 
educação fi nanceira, seguros, previ-
dência e tributos, que tem por objeti-
vo contribuir para o fortalecimento da 
cidadania ao fornecer e apoiar ações 
que ajudem a população a tomar de-
cisões fi nanceiras mais autônomas e 
conscientes.

Outra coisa que você encontra no site 
da ENEF (www.vidaedinheiro.gov.br), 
é um curso EAD para quem quiser 
aprender sobre educação fi nanceira. 
Apesar de básico, o material disponi-
bilizado é sufi ciente para aqueles que 
querem iniciar na educação fi nanceira.

Por quais motivos devo fazer um 
planejamento fi nanceiro?

Existem 05 motivos principais:
• Controle sobre receitas e despesas
• Evitar a ocorrência de dívidas
• Conseguir entender qual o seu pa-

drão de vida possível
• Poder transformar sonhos em rea-

lidade de forma planejada
• Conseguir se organizar para a sua 

independência fi nanceira

A maioria dos servidores públicos 
estão bem endividados, como fa-
zer para se livrar das dívidas?

Dívidas melhor não tê-las, 
mas é perfeitamente possí-
vel se livrar delas.
Como já mencionei, as 
dívidas são uma grande 
chaga na nossa socieda-
de. As pessoas antes de 
ganhar os recursos resol-
vem utilizar o crédito dis-
ponível de forma impensada 
e terminam por se endividar. Em 
casos mais extremos, tornam-
-se inadimplentes, entrando 
para a lista de maus pa-
gadores.

Se você se en-
contra no gru-
po dos endivi-

dados, minha sugestão é a seguinte: 
preencha uma planilha , há uma dispo-
nível no link da bio do perfi l no Insta-
gram (@vidaefi nancas), para avaliar seu 
endividamento, e faça a concentração 
das dívidas em um só lugar (portabili-
dade), que é quando você migra a(s) 
sua(s) dívida(s) de uma instituição fi nan-
ceira para outra, obtendo redução de 
taxa de juros.

Para os inadimplentes, o melhor é 
procurar a instituição fi nanceira e ne-
gociar uma redução drástica dos va-
lores devidos. Acessando o site do 
SERASA Consumidor e consultando o 
seu CPF, é possível que você encon-
tre propostas para as quitações dessas 
dívidas, com valores menores que os 
calculados inicialmente pelos agentes 
fi nanceiros. Se ainda assim os valores 
apresentados não forem acessíveis, a 
recomendação é que ligue para as em-
presas, que normalmente já não são 

mais os seus credores iniciais e ne-
gocie, sempre há a possibilidade de 
parcelamento e encaixe das parcelas 
em valores menores. Quitada a dívi-
da a empresa é obrigada a tirar o seu 
nome do cadastro de inadimplentes 
e a instituição credora tem cinco dias 
para fazer isso sob pena do indiví-
duo mover um processo contra ela. 
Mantenha os seus comprovantes de 
pagamento e anote muito bem todos 
os protocolos de atendimento feitos.

Com grandes perdas referentes a 
defasagem salarial em todo país 
devido a infl ação que assola as fa-
mílias e que não é medida ofi cial-
mente e com salários que mal dão 
para uma sobrevivência digna, é 
possível fazer um planejamento fi -
nanceiro de longo prazo? Quanto 
seria o aporte mensal? O que devo 
levar em conta?

O ideal, diante dessa situação seria 
que cada um reduzisse o seu padrão 
de vida, gastando o mesmo que gas-
tava com certas despesas e consu-
mindo por consequência menos, já 
que as coisas não param de subir, em 
função da infl ação que consome nos-
so poder de compra. Essa adaptação 
das despesas à realidade das recei-
tas é algo inevitável, pois a primeira 
grande lição é não gastar mais do 
que se ganha. Na verdade, Educação 
Financeira é mais sobre mudança de 
mentalidade e muito menos sobre o 
dinheiro em si.

Efetivando o planejamento, você de-
fi nirá os aportes e prazo, mas não 
existe um valor padrão, pois é sua 
realidade de consumo, capacidade 
de poupança, o prazo considerado e 
a rentabilidade disponível, que pro-
moverá o acúmulo de patrimônio 
que resultará em rendimentos sufi -
cientes para o pagamento das suas 
despesas mensais, assegurando sua 
Independência Financeira (quando 
não precisamos mais trabalhar para 
sobreviver com a dignidade que nos 
é necessária).

Ricardo São Pedro, 
Educador Financeiro.
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Dando continuidade a parceria 
exitosa com a UNEX, iniciou- 
se em 19 de julho se esten-
deu até o dia 30  as inscrições 

para curso EAD de língua inglesa. Este 
curso ofereceu 20 vagas e  tinha por 
público os fi liados (ativos e inativos)  
dos  departamentos do interior. 
Leonardo Santa Inês, Coordenador 
Geral da Associação de Ex-alunos 
da UNEB (UNEX), destacou durante 
reunião de planejamento com Firmi-
no Júlio de Oliveira Filho e Salvador 
Aragão Filho - membros da diretoria 
do SINTEST,  que de acordo com a 
demanda é possível a ampliação de 
vagas e turmas,  além da oferta do 
curso de língua espanhola no mesmo 
modelo em momento posterior, em 
atendimento ao pedido do Diretor 
Geral do sindicato.
“A oferta deste curso demonstra o 
empenho  do sindicato pela capacita-

Parceria Sintest/Unex oferta curso 
de inglês EAD para filiados do interior

ção permanente da categoria, o que 
pode resultar na ampliação de sua 
renda e qualidade de vida, principal-
mente para os colegas que residem no 
interior’’, avalia Firmino Júlio, Diretor 
Geral da entidade.
Para facilitar a inscrição dos interes-
sados, o sindicato disponibilizou no 
site da entidade (www.sintestba.org.
br) para download o formulário de 
inscrição e o edital. Para concretizar 
o processo era necessário enviar o 
formulário para o email da UNEX 
(unex@uneb.br), e o resultado será 
divulgado dia 02 de agosto nos sites 
da entidades.
De acordo com o pactuado entre as 
entidades, cabe a UNEX a operacio-
nalização dos aspectos necessários 
à efetivação do curso (contratação 
de professores, disponibilização do 
meio tecnológico e a realização de 
avaliações)

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM EDUCAÇÃO DO TERCEIRO 
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