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Assembleia geral do Sintunesp é 
adiada para 9 de junho

Atividade tem função burocrática de ratificar fundação da entidade e fazer adequações no estatuto. 
Informes e debates sobre data-base 2022, eleições aos colegiados centrais e outros temas da categoria 
também estão previstos

A Assembleia Geral Ordinária do 
Sintunesp, inicialmente prevista para 19/5, foi 
transferida para 9/6, quinta-feira. Vai ser às 11h, 
na Praça da Sé, nº 108, auditório do 7º andar, em 
São Paulo, e todos/as os/as associados/as estão 
convidados/as.

O objetivo da assembleia, conforme edital 
ao lado, é cumprir uma formalidade necessária ao 
registro definitivo da entidade junto ao Ministério 
Público do Trabalho (MPT), bem como realizar 
alterações em seu estatuto. Os/as interessados/as em 
participar devem informar o Sintunesp até o dia 6/6, 
pelo sintunesp@uol.com.br, para as providências 
necessárias.

Os/as diretores/as do Sintunesp vão 
aproveitar a oportunidade para debater com os/as 
presentes o andamento da data-base 2022 (o Fórum 
das Seis já entregou a nossa Pauta Unificada ao 
Cruesp), nossas reivindicações específicas, uma 
avaliação das eleições aos colegiados centrais, entre 
outros temas de interesses da categoria.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL 

  O Sindicato dos Trabalhadores da UNESP – SINTUNESP,  
neste ato representado pelo subscritor Alberto de Souza, legí-
timo representante dos servidores técnicos administrativos da 
UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Fi-
lho”, com base territorial em todo o Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os servidores 
técnicos administrativos e as servidoras técnicas administrativas 
da UNESP para assembleia geral de ratificação da fundação do 
Sindicato, representante da categoria dos servidores técnicos ad-
ministrativos da UNESP, com base territorial em todo o Estado de 
São Paulo, e alteração do Estatuto da entidade, a ser realizada no 
dia 9 de junho de 2022, quinta-feira, às 11 horas, na Praça da Sé, 
nº 108, Auditório do 7º andar, São Paulo, SP.

São Paulo, 10 de maio de 2022.

Alberto de Souza
(Coordenador Político do Sintunesp)

Reitoria agenda primeira negociação sobre a 
Pauta Específica para 8/6

A pedido do Sintunesp, a reitoria da Unesp agen-
dou para 8/6 uma reunião de discussão da Pauta Específica 
dos Servidores Técnico-Administrativos 2022, protoco-
lada em  3/5. 

A Pauta Específica traz itens muito importantes 
para a categoria, como é o caso da equiparação salarial 
com os servidores técnico-administrativos da USP e Uni-
camp; a correção do vale alimentação (após o reajuste para 
R$ 1.000,00, a reivindicação agora é de R$ 1.270,00, va-
lor pago atualmente na Unicamp); a inclusão de benefícios 
(como é o caso da extensão do direito, ao celetista, à licença 
por motivo de doença em pessoa da família, à licença-prê-
mio etc.), entre outros. Há, ainda, pontos de caráter geral, 
como é o caso da reivindicação de paridade nos órgãos co-
legiados e nas eleições universitárias, ou seja, que a cate-

goria dos técnico-administrativos tenha “peso” de um terço 
(atualmente, é de 15%).

A correção dos auxílios Criança e Educação Espe-
cial foi retirada da pauta, pois foi conquistada recentemen-
te. A reitoria atendeu à reivindicação do Sintunesp e dos 
conselheiros do “Chapão” nos colegiados, e os corrigiu de 
R$ 450,00 para R$ 700,00, determinando que sempre sejam 
reajustados de acordo com o Cruesp.


