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No último dia 02 de julho, às 
16:45h, um pequeno grupo da 
oposição entregou à Diretoria 

Executiva do Sintuperj um abaixo-assi-
nado no qual solicita a convocação de 
uma Assembleia Geral Extraordinária 
dos sindicalizados desta instituição. Os 
mesmos utilizaram como base o Arti-
go 25 do Estatuto do Sintuperj que diz 
“As Assembleias Gerais Extraordinárias 
acontecerão sempre que necessário e 
poderão ser convocadas: 1) Pela Dire-
toria Executiva; 2) Por 10% (dez por 

Diretoria Executiva do Sintuperj responde 
pedido por convocação de assembleia

cento) dos Sindicalizados, através de 
abaixo-assinado, juntamente com a ex-
posição de motivos.

Após uma análise cuidadosa do do-
cumento, foi constatado que o mesmo 
não atingiu o número mínimo de assi-
naturas de sindicalizados conforme pre-
visto em Estatuto, constando assinaturas 
em duplicidade, rubricas que em tese 
não substituem assinaturas e servidores 
que não são sindicalizados ao Sintuperj 
e se declararam como tal. Por este moti-
vo, a Diretoria Executiva ressalta que o 

anos

documento encaminhado à mesma não 
surtiu o efeito pretendido.

Procurando buscar ouvir as deman-
das dos servidores técnico-administra-
tivos das universidades públicas estadu-
ais de maneira sensível, democrática e 
plural, mesmo com o não cumprimento 
estatutário dos trâmites do abaixo assi-
nado, a Diretoria Executiva do Sintu-
perj, em sua legítima atuação, convoca 
Assembleia Geral Extraordinária para 
o dia 20 de agosto de 2015, em local e 
horário a serem divulgados.

Em documento oficial, Diretoria Executiva do Sintuperj responde abaixo-assinado entregue por pequeno grupo da oposição
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Foi realizada no dia 07 de julho mais 
uma sessão ordinária do Conselho 
Universitário da Uerj (Consun). 

Com os trabalhos sendo presididos pelo 
vice-reitor Paulo Roberto Volpato Dias, 
o Conselho debateu o processo de exo-
neração de uma servidora em especial, 
o que possibilitou uma reflexão ampla 
sobre as relações de trabalho na Uerj e a 
necessidade de uma maior sensibilidade 
por parte da Superintendência de Re-
cursos Humanos (SRH) com os novos 
servidores. Além disso, os conselheiros 
abordaram uma prática que vem sendo 
constantemente denunciada pelos tra-
balhadores na Universidade: o assédio 
moral.

Durante as considerações iniciais o 
conselheiro Marco Gayoso, da bancada 
dos técnicos, ressaltou a preocupação 
com o aumento do número de casos 
de assédio moral, atingindo principal-
mente os novos servidores da Uerj. As 
principais denúncias registram pressões 
para desenvolver atividades não desig-
nadas no cargo e condutas inadequa-
das das chefias. O conselheiro afirmou 
a necessidade de um acompanhamento 

mais próximo dos novos trabalhadores 
da Uerj, visando evitar essas práticas.

O conselheiro Jorge Luis Mattos 
(Gaúcho) corroborou com a fala de 
Gayoso e aproveitou para aprofundar 
o tema. Gaúcho defendeu a criação de 
uma Escola Técnica Corporativa para 
os servidores da Uerj em substituição 
ao Ato Executivo 016/2015 (que cria o 
Departamento de Capacitação), vincu-
lado à SRH, que não está inserido na 
Lei 6701, que rege o Plano de Cargos 
da Uerj e solicitou a participação dos 
técnicos administrativos nos enquadra-
mentos do Plano de Carreira, por meio 
da Comissão nomeada pelo reitor que, 
de acordo com o mesmo, nunca foi cha-
mada pela SRH para debater o tema. 
Finalizando, Gaúcho apontou essa não 
participação dos técnicos nas decisões 
como uma das origens do assédio moral 
nas relações de trabalho da Uerj e pediu 
esclarecimentos sobre esses problemas.

Vitória da coerência: entenda processo 
de exoneração da servidora

Na ordem do dia, foi debatido o pro-

cesso 7134/2012, de recurso contra a 
exoneração da servidora transexual em 
estágio probatório Rafael Cunha Mi-
randa, cujo nome social de tratamento 
é Carol. No Consun realizado em 12 de 
junho, o conselheiro César Lima de Cas-
tro Lopes, da bancada dos técnicos, pe-
diu vistas do processo. Durante o debate 
no Consun, os conselheiros voltaram a 
ressaltar a necessidade de uma aborda-
gem mais sensível por parte da SRH em 
relação aos novos servidores.

Ao fim das discussões, os conselhei-
ros deliberaram por uma abordagem 
mais inclusiva para tentar resolver a 
questão e decidiram requerer que a ser-
vidora Carol, que tem diagnostico de 
problemas psicológicos e está receben-
do acompanhamento, seja encaminhada 
para tratamento psiquiátrico. Foi feito 
o pedido para sua reinclusão em folha 
de pagamento e o processo foi encami-
nhado para a Comissão de Avaliação do 
Estágio Probatório da Uerj, que o anali-
sará. E um servidor será realocado para 
cobrir o posto de trabalho da Faculda-
de de Formação de Professores, campus 
São Gonçalo.

Em Conselho Universitário, técnicos combatem 
assédio moral na Uerj

Conselheiros da bancada dos servidores técnico-administrativos fizeram intervenções visando comabter o assédio moral na Uerj


