
 

   

 

 

 

  
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA   

 
Of. 4/2022 
 
Magnífico Reitor, 
 

A gestão desta universidade no passado se mostrou sensível quando 
apresentamos as necessidades de flexibilização de horário e até dispensa de 
cumprimento de expediente das mães servidoras administrativas quando não 
tinham onde deixar os filhos por falta de funcionamento da Creche.  
Durante a organização do plano de retomada das atividades, novamente 
apresentamos a necessidade dessa particularidade com mães que tivessem 
filhos em idade escolar e não tivesse com quem os deixar por falta de 
funcionamento das escolas ou creche ficassem em trabalho remoto e 
novamente contamos com essa compreensão humanizada. Agora esta 
universidade está com seu atendimento 100% presencial, mas as escolas 
municipais estão em greve, e cientes que boa parte da categoria tem seus 
filhos matriculados no CEB UEFS, solicitamos que vossa magnificência oriente 
as chefias a deixar que as mães servidoras que estiverem com seus filhos sem 
aulas permaneçam no trabalho remoto. Recebemos informações que 
servidoras estão tendo que levar seus filhos para os setores, e mesmo que não 
tivéssemos ainda enfrentando uma pandemia, não é correto crianças 
acompanharem os pais para cumprimento de rotinas nos setores de trabalho. 
Outra situação é que a Brinquedoteca, que sempre foi um espaço de apoio 
para as mães que não contam com ninguém para ficar com seus filhos, não 
teve seu funcionamento ainda liberado pelo Comitê formado pela Instituição.  
Certas de contar com vossa diligência, requeremos, assim, contando com a 
compreensão e empatia da administração superior, que as mães que tem filhos 
em idade escolar, que neste momento ainda pandêmico, em que estão sem 
aulas escolares, possam realizar suas atividades de forma remota. 
 
 
Feira de Santana, 31 de março de 2022. 
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