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Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

Sintunesp agenda live sobre a
carreira dos servidores. Vai ser em
6/7, 14h. Mande suas perguntas
E

stá em pauta no Conselho de Administração e Desenvolvimento (CADE) o projeto de um novo plano de carreira para
os servidores técnico-administrativos da Unesp. Para discutir o
conteúdo da proposta e abrir espaço para que os trabalhadores
apresentem suas dúvidas e sugestões, o Sintunesp está organizando uma live para o dia 6/7/2021, terça-feira, às 14h.

Um pouco da história

Como produto das sistemáticas reivindicações apresentadas pelos membros do Chapão Sintunesp/Associações desde
2015, quando a carreira dos servidores foi congelada devido à crise financeira da época, finalmente foi criada uma comissão no âmbito do CADE para retomar a discussão. Isso aconteceu no final
de 2018 e a comissão recebeu o nome de “Grupo de Trabalho
para retomar os estudos do Plano de Carreira dos Servidores Técnicos e Administrativos da Unesp, especificamente nas
questões de Gestão, de Desempenho e de Promoção”.
Nos dois anos que se seguiram,
a comissão trabalhou arduamente para
construir uma proposta. No entanto, ao
arrepio do que havia sido prometido pela
então gestão Sandro Valentini, o assunto
não entrou em discussão nos colegiados.
Com o início da gestão Pasqual
Barretti, os membros do Chapão novamente cobraram a retomada do debate, no
que foram atendidos. Nas sessões de maio
e junho do CADE, a Comissão expôs os
principais pontos do projeto. Novos debates devem ocorrer nas próximas sessões.
O Sintunesp julga fundamental
a participação dos trabalhadores na construção da proposta de nova carreira, antes
que haja qualquer votação sobre ela.

Quem estará na live

Estarão presentes os integrantes da Comissão: os representantes dos
servidores Ademir Machado dos Santos (FE Guaratinguetá), Alexandre Santos Domene (FFC/Marília), Durval de
Lara Fernandes (CE Ourinhos) e Tiago
José Borguezon (IGCE Rio Claro); Katia Aparecida Biazotti e Lívia Karina de
Almeida (da Coordenadoria de Gestão
de Pessoal – CGP); Renata de Oliveira
Castilho (da FMB) e o Prof. Dr. Dinael
Corrêa de Campos (da FC Bauru).

A mediação será feita por Alberto de Souza, do campus
de Bauru e membro da Diretoria Colegiada do Sintunesp.

Documentos básicos para conhecer a proposta

O relatório da Comissão está dividido em
duas partes: uma sobre a “Gestão de Desenvolvimento
Profissional por Competências – GDPC” e outra sobre
“Promoção”. Seguem anexos.
É importante dedicar um pouco do seu tempo para ler e
entender as propostas. Elas dizem respeito ao futuro da sua carreira profissional.

Mande suas perguntas

Após ler os documentos, organize suas dúvidas e as envie para sintunesp@uol.com.br até as 12h do dia 5/7. Elas serão
respondidas pelos membros da Comissão durante a live.
Participe dos debates sobre a nova carreira! A hora é
agora!

