CONVOCATÓRIA DO
I CONGRESSO DO SINDTIFES
I – DA ORGANIZAÇÃO:
Data: 28 a 30 de novembro de 2016
Local: A definir (propostas: Casa do Professor, CNBB, Sindicato dos Bancários).
Tema: “Lutar sem temer: organizar os trabalhadores para enfrentar o ajuste fiscal e a retirada
de direitos”.
Objetivo Geral: Aprofundar o debate político-sindical com os servidores técnicoadministrativos
sindicalizados sobre a conjuntura política nacional, sobre as pautas e lutas específicas dos
trabalhadores das IFES, promover a reforma estatutária da entidade sindical, refletir sobre o
papel e a atuação do sindicato e encaminhar resoluções e um calendário de lutas e
mobilizações da categoria.
Público-alvo: Técnicos-Administrativos em Educação sindicalizados do SINDTIFES da UFPA,
UFRA, UFOPA e UNIFESSPA. Estimativa de público: De 70 a 100 pessoas, entre delegados,
organizadores e convidados.
Regimento: O regimento interno do I Consindtifes será elaborado pela comissão organizadora
(diretoria do Sindtifes-PA, gestão Sindicato é Pra Lutar), nos termos desta convocatória e do
estatuto da entidade.
II – DO TEMÁRIO: PAUTA DO I CONSINDTIFES:
1- Conjuntura Nacional
Ementa: A situação política, econômica e social em âmbito nacional. As contrarreformas do
governo Temer – previdenciária, trabalhista, educacional. O ajuste fiscal e os impactos sobre os
serviços públicos e o funcionalismo federal.
2- Jornada de trabalho e Carreira
Ementa: A luta pela flexibilização da jornada de trabalho (30 horas). Condições de trabalho e
assédio moral. A valorização da carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação.
3- Hospitais Universitários
Ementa: A política nacional do governo para os Hospitais Universitários (EBSERH). A luta
contra a precarização e a privatização.
4- Reorganização sindical
Ementa: O processo de reorganização político-sindical da classe trabalhadora brasileira na
atual conjuntura. Filiação do SINDTIFES a uma central sindical.
5- Combate às Opressões
Ementa: Debater a importância da luta contra o machismo, racismo e LGBTfobia.

6- Previdência e assuntos de aposentadoria
Ementa: Reforma da Previdência e outros temas de interesse dos trabalhadores aposentados.
7- Sede campestre
Ementa: A política do sindicato para a sede campestre e organização administrativa.
8- Reforma Estatutária
Ementa: Alterações no estatuto do SINDTIFES. As principais alterações propostas são: 1.
Ampliação da base de representação do SINDTIFES-PA (TAEs, EBSERH e Fundações de Apoio);
2. Criação de Conselhos de Delegados Sindicais; 3. Criação das diretorias de Combate às
Opressões e de Interiorização; 4. Criação das Seções Sindicais; 5. Durabilidade de 03 (três) anos
do mandato da diretoria; 6. Realização do Consindtifes de 02 (dois) em 02 (dois) anos,
intercalado aos Congressos da Fasubra.
9- Plenária Final
Ementa: Votação de resoluções político-administrativas e campanhas político-sindicais do
SINDTIFES.
III – DOS PARTICIPANTES
Membros: participam do congresso com direito a voz e voto todas/os as/as delegadas/os, nos
termos do estatuto vigente do Sindtifes-PA. Também poderão participar convidadas/os com
direito somente à voz.
Período de eleição de delegados: de 31/10 à 11/11.
Critério para eleição de delegados (art. 11 do Estatuto do SINDTIFES): Até 10 sindicalizados
(01 delegado); de 11 a 30 sindicalizados (02 delegados); de 31 a 50 sindicalizados (04 delegados);
de 51 a 75 delegados (06 delegados); de 76 a 100 sindicalizados (08 delegados); acima de 100
sindicalizados (10 delegados).
Os delegados serão eleitos em assembleias gerais convocadas para esse fim. O quorum
mínimo para a escolha de delegados será na proporção de no mínimo 03 filiados presentes para
cada delegado. Exemplo: se em um setor X tem 29 sindicalizados, para eleger os dois
delegados a que tem direito o setor, será necessário o quorum de pelo menos 6 sindicalizados
na assembleia.
IV – DA APRESENTAÇÃO DE TESES E CONTRIBUIÇÕES
Proponentes: podem apresentar teses ou contribuições ao Consindtifes-PA relacionadas ao
temário, qualquer sindicalizada/o, individualmente ou em grupo. Período para entrega de
teses: de 24/10 à 28/10. Tamanho do documento: 10.000 (dez mil) toques (ou caracteres) com
espaço.

Aprovado em assembleia geral do dia 28 de setembro de 2016

