
Mensagem da Diretoria 

Recesso de fim de ano e 
férias coletivas do sindicato

Família Sintest, 

2021 foi um ano de desafi os nos cam-
po político, fi nanceiro e social, com 
uma nova confi guração de trabalho 
(remoto) num contexto de segundo 
ano de pandemia, além  do impacto 
de decisões dos gestores estaduais 
e nacionais, que difi cultaram nossas 
pretensões profi ssionais.

As vacinas foram um marco temporal 
e se consolidam como conquista para 
nossa categoria, pelo reconhecimento 
como trabalhadores e trabalhadoras 
da educação, nos permitindo acredi-
tar num futuro retorno às atividades 
administrativas presenciais.

Com o intuito de intensifi car nossa 
exitosa parceria, criamos novas pon-
tes de comunicação como boletim, 
lives e o mais recente podcast, e com 
seu apoio pretendemos fazer muito 
mais. 

Filiados, próximos de completar 32 
anos de existência, agradecemos 
pela confi ança e apoio, e com deter-
minação, luta e esperança faremos 
grandes coisas nos anos vindouros. 

Família SINTEST, nosso muito obri-
gado. Feliz Natal e um 2022 com 
muitas bênçãos!

O SINTEST/BA UNEB entra-
rá em recesso de fi m de 
ano no período de 23 de 
dezembro a 02 de janei-

ro,  iniciando em seguida, férias 
coletivas no período de 03 de 
janeiro a 01 de fevereiro de 2022. 
Retornaremos às nossas atividades 
no dia 02 de fevereiro.

Os servidores que precisarem 

tratar de assuntos urgentes, po-
dem entrar em contato com a 
diretoria da entidade através do 
e-mail secretaria@sintestba.org.
br ou Whatsapp do diretor geral 
Firmino Júlio, (71) 99410-5421, em 
horário comercial. Documentos 
para o sindicato deverão ser enca-
minhados para a CAIXA POSTAL n° 
10750 CEP: 41.150-970 SALVADOR 
- BAHIA.
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Fórum dos Técnicos busca 
avanço nas pautas da categoria

Prova de vida dos aposentados 
e pensionista do Estado volta 

a ser exigida em janeiro

No dia 15 de de-
zembro, o Fórum 
dos Técnicos 
esteve reunido 

com representantes da 
SAEB na Superintendência 
de Recursos Humanos do 
Estado, para a retomada 
de proposições para os de-
cretos que regulamentam 
a carreira dos técnicos e 
analistas universitários, dis-
cussão que se arrasta desde 2019 e 
agora com o encontro, a perspectiva 
é de que se caminhe para os ajustes 
fi nais. 

O presidente do Fórum dos Técnicos, 
Firmino Júlio Oliveira Filho, pontuou 
que “A pandemia atropelou nosso diá-
logo, mas enfi m estamos nos reorgani-
zando para iniciarmos o ano com boas 
notícias para a nossa categoria”.
O projeto para o novo vencimento da 
carreira foi publicado no último dia 18, 
no DOE da Assembleia Legislativa da 
Bahia (ALBA), e segue para votação.

“Sabemos que temos atravessado 

tempos difíceis, mas cada avanço 
precisa receber seu devido reconheci-
mento. Temos muito a conquistar, por 
isso as lutas continuam em 2022!”, 
declarou Daiana Alcântara, diretora 
geral do SINTEST/BA UEFS.

Durante o encontro, além da questão 
da promoção dos técnicos e analistas, 
foram abordados pontos como: os 
vencimentos dos comissionados, au-
xiliares, técnicos, analistas e aposen-
tados; pautas de criação da carreira 
de 40h dos analistas; a publicação da 
alteração para 40h dos ocupantes de 
cargo comissionado; a capacitação 
da categoria; situação dos auxiliares; 
insalubridade; e concurso público.

O Governo da Bahia publicou 
no último dia 16, a Instrução 
Normativa nº 029/2021, 
que orienta a realização 

da prova de vida anual para 
os benefi ciários do Regime 
Próprio de Previdência dos 
Servidores Públicos do Es-
tado da Bahia (RPPS/BA). 
Suspenso desde março de 
2020 por causa da pande-
mia de Covid-19, o proce-
dimento volta a ser exigido 
a partir de janeiro de 2022. 

Os aposentados e pensionis-
tas nascidos no mês de janeiro 
deverão realizar a prova de vida 
no período de 03 a 31 de janeiro de 
2022. O calendário seguirá o mes-
mo critério para os demais servidores 
inativos e benefi ciários de pensões, 
conforme o mês de aniversário. Para 
os convocados do mês de janeiro, o 
agendamento estará disponível já a 
partir do dia 27 de dezembro. A não 

realização do procedimento pode re-
sultar na suspensão dos proventos ou 

benefícios. 
A prova de vida poderá será 

realizada de forma presen-
cial ou por videochamada 
e o atendimento deverá 
ser agendado previa-
mente na plataforma do 
SAC Digital (www.sacdi-
gital.ba.gov.br) ou no 
serviço de call center da 

Superintendência de Pre-
vidência (SUPREV), por 

meio dos telefones 0800 
71 5353 (para chamadas de 

telefone fi xo, celular ou DDD) 
e (71) 4020-5353 (para ligações 

originadas do interior do estado e de 
celular). 

A relação completa dos documentos 
exigidos, inclusive para os casos de 
prova de vida por representante legal, 
pode ser conferida através  do site: 
http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/. 
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RETROSPEC
Mesmo diante dos enormes 

desafi os apresentados em 
2021, o Sindicato dos Tra-
balhadores em Educação 

do 3º Grau do Estado da Bahia, que 
completou este ano 31 anos, se man-
teve fi rme na luta em defesa dos direi-
tos e pela valorização da sua categoria.

A entidade não poupou esforços em 
manter o diálogo, negociações e ar-
ticulação política em todas as instân-
cias do governo, em prol de pautas 
importantes para os servidores. Do 

mesmo modo, esteve comprometido 
e mobilizado ao longo do ano,  com a 
luta dos movimentos organizados con-
tra o retrocesso e retirada de direitos 
do servidor público. O sindicato tam-
bém esteve engajado na promoção de 
campanhas, lives e ações que contri-
buíssem para a qualidade de trabalho 
e bem-estar dos seus fi liados.

A diretoria do SINTEST/BA UNEB traz 
neste último boletim do ano, a retros-
pectiva dos principais acontecimentos 
realizados pelo sindicato. 

• Manifestações

• Lives

• Reuniões de pauta 

• Dia do Servidor 

• Campanhas

Entre  os  meses  de agosto  e outu-
bro, o SINTEST/BA UNEB participou 
de diversas manifestações de rua con-
tra a reforma administrativa (PEC 32), 
em defesa da vida e da democracia. 

Com mais um ano de pandemia, as lives 
se consolidaram como uma forma de 
manter diálogo com a categoria sobre 
temas relevantes. A entidade realizou as 
lives, “Saúde mental: vamos falar sobre 

A diretoria esteve junto com o Fórum 
dos Técnicos em diversas reuniões em 
busca do diálogo para tratar do retorno 
das negociações de pautas importantes 
dos técnicos administrativos. Ao longo 

O sindicato promoveu várias cam-
panhas por meio da instalação de 
outdoor em diversas cidades baianas, 
destacando pautas sociais importan-
tes que precisam serem discutidas 
por toda sociedade como: a vacina-
ção dos trabalhadores da educação; 
defesa de uma educação pública, 

Com o ataque que o serviço público e 
seus servidores têm sofrido nos últimos 
anos e com a iminência de aprovação 
da reforma administrativa, o Dia do 

Os diretores do sindicato estiveram 
presentes em agosto na Praça da 
Piedade, no “Grito dos Excluídos” do 
7 de setembro e no Campo Grande 
em outubro.

isso?” na campanha do Setembro Ama-
relo, live em alusão à campanha Outu-
bro Rosa em parceria com o Planserv e 
a live “Ressignifi cando Zumbi na UNEB” 
para o dia da Consciência Negra.

do ano houve encontros com o Secretá-
rio da Secretaria de Relações Institucio-
nais (SERIN), Luiz Carlos Caetano; a de-
putada estadual Fabíola Mansur (PSB), 
entre outros

universal e de qualidade para todos; 
alerta sobre importância da manuten-
ção dos serviços e servidores públi-
cos; contra a reforma administrativa; 
a favor da democracia; o combate a 
violência contra a mulher e o femi-
nicídio; e a conscientização sobre o 
setembro amarelo.

Servidor, 28 de outubro, foi marcado 
em 2021 por manifestação na porta da 
governadoria do estado, na luta pelo 
reajuste salarial, valorização e respeito.

www.sintestba.org.br
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CTIVA 2021
• Eleições na UNEB • Ações solidárias 

• São João dos Técnicos 

• Parceria

O SINTEST/BA UNEB entendendo a 
importância da participação da comu-
nidade acadêmica e do debate para 
um processo eleitoral democrático, 
se empenhou em promover a inte-
ração e diálogo da categoria com as 

O segundo ano de pandemia da Co-
vid-19 exigiu bastante atenção do 
SINTEST/BA UNEB com a segurida-
de de seus fi liados, o que signifi cou 
estar pronto para ajudar aqueles que 
enfrentaram difi culdades e recorreram 
à entidade. Do mesmo modo, o sindi-
cato manteve seu compromisso em in-
centivar a solidariedade, promovendo 

Como em anos anteriores, a direto-
ria do SINTEST/BA UNEB manteve 
a programação de festas e eventos, 
pensando no bem-estar e lazer dos 
servidores técnicos. Mesmo com o 
desafi o da pandemia, a tradicional 

O SINTEST se tornou associado 
efetivo da Auditoria Cidadã da Dí-
vida, associação sem fi ns lucrativos 
que analisa e discute a dívida pú-
blica brasileira (interna e externa), 

candidaturas nas eleições para reitoria 
da universidade por meio de lives, o 
que permitiu conhecer as propostas 
e levar as demandas dos técnicos aos 
candidatos, para uma escolha de voto 
consciente.

ações de doação de cestas básicas a 
instituições e pessoas em situação de 
vulnerabilidade, como ocorreu no 1º 
de Maio e pelo terceiro ano consecuti-
vo em comemoração ao dia o servidor 
público, doou alimentos, produtos de 
higiene pessoal e limpeza, e brinque-
dos ao Grupo de Apoio à Criança com 
Câncer – Bahia (GACC-BA).

comemoração do São João, ocorreu 
em 2021 de forma virtual com a live 
“São João dos Técnicos em Casa”, 
animada pelo som da banda Nóiz 
Contigo e sorteio de brindes e vou-
chers aos fi liados. 

em todas as instâncias da admi-
nistração pública, com o objetivo 
de educar a categoria acerca do 
impacto dos instrumentos orça-
mentários do estado.

www.sintestba.org.br
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RETROSPECTIVA 2021
• Assembleias e reuniões • Podcast
Em 2021, assim como no ano anterior, 
o contato do sindicato com a categoria 
se manteve de forma virtual. Entre as-
sembleias para discutir questões rele-
vantes como o retorno das atividades 
presenciais e alterações no estatuto, 

Foi lançado este ano um novo canal 
de comunicação do sindicato, o pod-
cast – SintestCast, com uma série de 
episódios que aborda assuntos atuais 
pontuados pela sociedade e de inte-

conversas de acompanhamento com 
representantes de base do interior e 
reuniões com RH da UNEB, Planserv 
e conselheiros do CONSU, a entidade 
esteve empenhada em ouvir e solucio-
nar os anseios dos servidores.

resse dos servidores. Toda a série está 
disponível para ser ouvida de forma 
gratuita em diversas plataformas on-
line de áudio como Anchor, Spotify, 
Google Podcast e Soundcloud. 


