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Nota de Esclarecimento 

 
 
Desde o dia de ontem (4), a diretoria do Sintest tem sido intensamente questionada por 

associado(a)s sobre o andamento das negociações acerca da Promoção na carreira dos 

Técnicos e Analistas Universitários, diante da ampla divulgação de diálogos entre uma 

servidora filiada e o superintendente da SAEB, Sr. Adriano Tambone. Cumpre-nos 

esclarecer que, em assembleia da categoria lotada na Uefs, realizada no último dia 

28/05/2021, foi avaliado que, diante do cenário pandêmico e acúmulo de perdas 

salariais, a categoria aceitaria o retorno das negociações com o Governo sobre a 

Promoção na carreira e, tão logo a diretoria tivesse retorno da SAEB sobre as propostas 

das modificações nos decretos e formato das instruções, as mesmas seriam 

encaminhadas para discussão e deliberação da categoria. Logo, a informação dada pela 

servidora técnica e associada envolvida na situação de que “nas assembleias de base 

deliberamos por aceitar a ADF, e assim, termos as promoções liberadas” é uma 

inverdade, não possuindo qualquer fundamento. O Sintest, como todos sabem, é a 

entidade representativa dos técnicos administrativos da Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB) e Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e sua atual gestão 

eleita, é que está legitimada pelo estatuto da entidade para representá-la durante o 

quadriênio 2020-2024, encaminhando as deliberações da categoria e apresentando-se 

perante os órgãos da Administração Pública, em juízo ou fora dele. São, assim, 

prerrogativas do Sintest, segundo seu Estatuto, negociar e celebrar acordos, convenções 

e contratos coletivos de trabalho. Logo, foge a nossa compreensão os interesses e 

objetivos da manutenção de pessoa não autorizada no encaminhamento de diálogo junto 

a representante do governo, qualquer que seja ele, se é certo que vem sendo a categoria 

amplamente informada sobre todas as ações do sindicato e do Fórum dos Técnicos pelos 

meios próprios. Ressaltamos que qualquer prejuízo para a carreira não se dá 

exclusivamente para uma servidora ou um servidor, mas para todos os servidores 
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técnicos e analistas lotados nas quatro universidades. Da mesma forma, a defesa dos 

direitos da categoria e a busca por avanços em momentos desafiadores como o que 

estamos vivendo não pode ser feito de forma isolada e desintegrada do interesse 

coletivo. E é por essa razão que o Fórum dos Técnicos busca agir de forma muito 

articulada em seus diálogos junto aos representantes do governo do estado e tem feito 

um trabalho de transparência e construção coletiva como forma de ganhar corpo e força 

nas negociações. Tanto é assim que, em evento realizado pelo Fórum e em reuniões 

posteriores, foi dito a servidora contextualizada, inclusive eleita como presidente do GT 

dos Servidores Técnicos, que a intenção do Fórum, com a criação do grupo de trabalho, 

era pensar novas propostas para o plano de carreira, levar para as assembleias 

analisarem e, assim, levar novos pontos para as mesas de negociações. Logo, não era 

intenção do Fórum dos Técnicos transmitir aos representantes do governo, neste 

momento, nenhuma informação sobre as deliberações das assembleias e, sim, escutá-

los, levar para a categoria apreciar proposições e buscar um consenso, seguindo o curso 

normal de uma negociação. A precipitação que foi levada a efeito pela servidora, sem 

legitimidade ou autorização da assembleia ou do estatuto do sindicato se mostrou, 

assim, prejudicial ao planejamento das negociações que foi construída após muita 

discussão com os representantes sindicais. Alguns servidores já acumulam anos 

esperando a promoção. Temos plena ciência disso. Mas não permitiremos que o desejo 

individual ou interesses pessoais prejudiquem a categoria, fragilize acordos e, 

sobretudo, ultrapassem papéis, competências e representatividades. O representante da 

categoria, nesta universidade, é o SINTEST e, nas quatro Ueba, é o Fórum dos Técnicos 

e não serão admitidos interlocutores paralelos não autorizados estatutariamente ou pela 

assembleia da categoria sem a devida legitimidade para encaminhar, discutir ou 

deliberar qualquer palavra em nome do coletivo. 

 

Feira de Santana - Ba, 05 de agosto de 2021. 
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