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PEC dos Precatórios: CCJ deve votar hoje (24)
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado
deve votar a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) dos Precatórios hoje, 24. Há a expectativa
de que o texto passe por alterações para que a resistência de
senadores diminua.
O Senado, em comparação
com a Câmara dos Deputados,
tem demonstrado maior resistência a propostas vindas do Palácio
do Planalto, como é o caso da
PEC dos Precatórios. No caso
específico da CCJ, esta é presidida por Davi Alcolumbre (DEMAP), ex-presidente do Senado
que, não chegando a ser um opositor aberto ao governo, é um
desafeto de Bolsonaro. O parla-

mentar, por exemplo, busca derrotar a indicação de André Mendonça ao STF.
Caso, após a CCJ, mudanças significativas no texto da
PEC sejam aprovadas no Plenário do Senado, o projeto terá de
voltar à Câmara, onde já foi
aprovado em dois turnos.
Na CCJ, a PEC tem que ser
aprovada por maioria simples.
Composta por 27 titulares, isso
exige a manifestação favorável
de 14 senadores.
Entre os que já se manifestaram publicamente sobre suas
posições, a oposição ao texto tem
levado vantagem. De acordo com
levantamento do site Merópoles,
dos 27 titulares da CCJ, 10 já

afirmaram serem contrários à
proposta e apenas 4 se colocaram
favoráveis. Entre os suplentes,
que votam somente na ausência
de um dos titulares, a vantagem
pública da rejeição à PEC se repete. Dos 26 senadores suplentes,
4 já se colocaram contra a PEC e
2 a defenderam a proposta.
Enquanto governistas afirmam que a PEC é necessária para viabilizar o Auxílio Brasil, a
oposição no Senado tem defendido que é possível o pagamento
de um benefício, para mais pessoas, e sem deixar de pagar as
dívidas da União, tal como foi
feito em 2020, durante a vigência
do Auxílio Emergencial.
Fonte: CUT

Sindsep/MA realiza Assembleia de Prestação de Contas
O Sindsep/MA realiza na
próxima sexta-feira, 26, a Assembleia Geral Anual de Prestação de
Contas do Exercício 2019/2020.
O evento vai acontecer de
forma híbrido (presencial e remoto).
A forma presencial da Assembleia vai acontecer no auditó-

rio da entidade, na Av. Newton
Bello, 24, Monte Castelo, São Luís/MA.
Quem for participar de forma remota deverá acessar o LINK
que será disponibilizado na página
do
Sindsep/MA
(www.sindsep.org.br), dia 26.
Às 15h será feita a primeira

convocação com o quórum mínimo, dos associados aptos a votarem, de cinco por cento (5%) e às
15:30h em segunda convocação
com o quórum mínimo, dos associados aptos a votarem de um por
cento (1%),para apreciação da
Prestação de Conta Anual do Exercício de 2019 / 2020.

ASSEMBLEIA POR LOCAL DE TRABALHO / EBSERH-MA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2021
O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão – SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca os associados
em gozo dos seus direitos estatutários e convida os (as) demais empregados (as)
da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES / EBSERHMA, para participarem da Assembleia Por Local de Trabalho, no dia 25 de novembro de 2021, às 12:30h,
em frente à recepção do Hospital Universitário Presidente Dutra, sito à Rua Barão de Itapary, 227 - Centro, nesta, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 - Informes e 2 - Acordo Coletivo de
Trabalho - ACT 2022/2023.
São Luís - MA, em 23 de novembro de 2021.
Raimundo Pereira de Souza
Presidente
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Candidatos já podem solicitar isenção de taxa
para Seletivo Técnico do IFMA
Até o dia 26 de novembro,
candidatos inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do
Governo Federal – CadÚnico
(Bolsa Família/Auxílio Brasil,
PETI, entre outros) e que sejam
membros de famílias de baixa
renda podem solicitar a gratuidade para participação no processo
seletivo. O resultado dos beneficiados com a isenção da taxa será
publicado no dia 30 de novembro. Já o período para inscrições
regulares (aos que não se enquadram no perfil para solicitação de
isenção da taxa) será de 30 de
novembro a 21 de dezembro.
É importante que o candidato acompanhe atentamente o
cronograma e todas as etapas do
Seletivo Técnico do IFMA. Todos os documentos relacionados
ao processo de seleção (editais,
avisos, resultados) e links para
inscrições estarão sempre disponíveis na Página do Seletivo Unificado do IFMA, no endereço
https://portal.ifma.edu.br/seletivo
-unificado/
Provas
Em relação aos processos
seletivos dos anos anteriores,
também há novidades no número
de questões da prova, que passou
de 40 para 30, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática. Todo o processo de aplicação das provas vai seguir rigorosamente os protocolos sanitários
adotados pelo IFMA em razão
da pandemia da COVID-19, a
fim de assegurar a integridade da
saúde dos participantes.

Formas – integrado, concomitante e subsequente
Em relação às formas de ensino dos cursos ofertados, os candidatos poderão optar por uma das
três: integrado, voltados para quem
ainda vai cursar as disciplinas regulares do currículo do ensino médio, e ao mesmo tempo receber a
formação técnica na área desejada;
concomitante, para quem está matriculado no ensino médio em outra instituição de ensino e pretende
apreender paralelamente os conhecimentos técnicos de um curso
profissionalizante; e subsequente,
destinado a quem já concluiu o
ensino médio, mas tem intenção de
se formar em uma carreira específica para ampliar as oportunidades
no mercado de trabalho.
Sistema de Cotas
Em cada curso ofertado no
Seletivo Técnico 2022, cinquenta
por cento (50%) das vagas serão
destinadas a candidatos egressos
de escola pública, em atendimento
à Lei Nº 12.711/2012, que dispõe
sobre o ingresso de alunos tanto
nas universidades federais quanto
nas instituições federais de ensino
técnico de nível médio. O Edital

também traz as normas relacionadas às cotas voltadas para os
candidatos que se autodeclararem pretos e pardos no ato da
inscrição, sendo a informação
confirmada mediante procedimento de heteroidentificação
realizado por Comissão de Validação institucionalmente constituída (Resolução CONSUP/
IFMA N° 14/2019). A Resolução
CONSUP/IFMA
N°
60/2019 estabelece que, em cada
curso, dois e meio por cento
(2,5%) das vagas se destinem a
candidatos com deficiência que
se enquadrem nas condições estabelecidas pelo Decreto Nº
5.296/2004.
Canais de Comunicação
Este ano os candidatos vão
dispor de dois canais de comunicação durante o processo: do
próprio IFMA, em seu portal e
redes sociais; e a página da Fundação de Educação Tecnológica
e
Cultural
da
Paraíba
(FUNETEC), que presta apoio
ao Instituto Federal do Estado e
é responsável pela execução das
etapas do seletivo.
Fonte: IFMA

