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Terça-feira  

Sindsep/MA e servidores do IFMA tratam de ques-
tões da infraestrutura do Campus Monte Castelo 

A Direção do Sindsep/MA 
reuniu-se com servidores do 
IFMA na manhã desta terça-
feira, 24, para tratar de assuntos 
referentes à infraestrutura do Ins-
tituto e as condições de trabalho 
em alguns setores.  

A reunião foi bastante 
amistosa, onde os representantes 
do Sindsep/MA expuseram a no-
va temática de atuação da entida-
de, que nessa nova gestão, vem 
visitando diversos órgãos no in-
tuito de buscar um maior diálogo 
com a base.  

No caso referente ao 
IFMA, a provocação veio por 
parte dos servidores, que bus-
caram a Direção para uma con-
versa que tinha como foco al-
guns pontos importantes para o 
bom funcionamento do Institu-
to e para a saúde dos trabalha-
dores. 

Os servidores do IFMA dei-
xaram exposto na reunião que o 
prédio do Campus Monte Castelo 
possui alguns problemas de infra-

estrutura, co-
mo goteiras e 
infiltrações; 
mofo em al-
guns setores 
que acabam 
deixando os 
ambientes in-
salubres; e o 
próprio funci-
onamento da 
Biblioteca que 
se encontra em reforma, mas ainda 
assim, continua com as portas 
abertas para a comunidade acadê-
mica, funcionando inclusive no 
mesmo espaço o Departamento de 
Assuntos Estudantis (DAI), o qual, 
os servidores sofrem das mesmas 
“intempéries”.   

A Direção do Sindsep/
MA absorveu os pontos apre-
sentados pelos servidores e de 
pronto agendou uma reunião 
com o prefeito do Campus 
Monte Castelo, Washington 
Luís Santos Silva, para amanhã, 
quarta, 25, às 9h. 

“Vamos reunir-nos de 
pronto com o Prefeito do Cam-
pus para repassar as demandas 
dos trabalhadores. O próximo 
passo será uma reunião com a 
Direção do Campus, para que 
assim, possamos encontrar um 
meio de sanar as problemáticas 
expostas pelos servidores. O 
Sindsep/MA tem esse compro-
misso de combatividade, e mais 
uma vez iremos buscar junto ao 
IFMA melhores condições de 
trabalho para os servidores”, co-
mentou João Carlos Lima Mar-
tins, presidente do Sindsep/MA. 

 

https://sindsep.org.br/execucoes-funasa/
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Últimas se-
manas para 

validação dos 
seus dados 
cadastrais 

A atualização e a validação 
dos seus dados pessoais e funcio-
nais são fundamentais para quali-
ficar as informações e promovem 
maior eficiência, segurança e as-
sertividade no trabalho de gestão 
de pessoas nos órgãos e entidades 
do poder Executivo Federal.  

 Então, baixe o aplicativo 
SOUGOV.BR ou sua versão 
web e valide já! 

 É rápido e fácil: ao 
acessar a plataforma SOU-
GOV.BR, a mensagem de va-
lidação aparecerá automatica-
mente na tela. Então, é só cli-
car e realizar a validação. Pa-
ra consultar se a situação da 
sua validação está pendente 
ou concluída, vá em menu > 
Cadastro > Situação da Vali-
dação Cadastral. 

ATENÇÃO!  

 O procedimento é obriga-
tório (Portaria SGP/SEGDD/
ME nº 1455, de 16/02/2022) e 
deve ser realizado até a data 
limite de 31 de maio de 2022, 
exclusivamente pelo SOU-
GOV.BR. 

 Veja se você tem pendên-
cias Cadastrais, confira AQUI 

  

Especialização Mestrado #CalaABocaMilico 

Militares propõem aca-
bar com o SUS e inter-

nautas reagem com 
#CalaABocaMilico 

 
Um documento elaborado 

por militares com propostas até 
2035, que prevê o fim da gratui-
dade no atendimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e do en-
sino superior, entre outras per-
versidades, revoltou os brasilei-
ros e a hashtag 
#CalaABocaMilico foi parar 
entre os assuntos mais comenta-
dos do Brasil no Twitter. 

Fonte: CUT 

PPGEM seleciona 
alunos para mestra-

do acadêmico 
 

A Pró-reitoria de Pesquisa, 
Pós-graduação e Inovação (PRPGI) 
a abre inscrições no dia 30 de maio 
(segunda) para o mestrado do Pro-
grama de Pós-graduação Stricto 
Sensu em Engenharia de Materiais 
do IFMA, ofertado pelo Campus 
Monte Castelo (São Luís). Com 
oferta de oito vagas, o processo 
seletivo vai até 29 de junho, aberto 
a candidatos com diploma de curso 
de nível superior. 

Fonte: IFMA 

Inscrições para o Cur-
so de Especialização 
em Ciência de Dados 

 
Estão abertas até o dia 3 de 

junho as inscrições para o curso 
de “Especialização em Ciência 
de Dados”, ofertado pela Agên-
cia de Inovação, Empreendedo-
rismo, Pesquisa, Pós-Graduação 
e Internacionalização (Ageufma), 
em que podem ser feitas exclusi-
vamente pelo Sistema Integrado 
de Gestão de Atividades Acadê-
micas (Sigaa). 

Fonte: UFMA 

https://sougov.economia.gov.br/sougov/
https://sougov.economia.gov.br/sougov/
https://sindsep.org.br/atualizacao-cadastral/
https://www.cut.org.br/noticias/militares-propoem-acabar-com-o-sus-e-internautas-reagem-com-a-tag-calaabocamilic-1994
https://portal.ifma.edu.br/2022/05/24/ppgem-seleciona-alunos-para-ingresso-no-segundo-semestre/
https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p
https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p
https://sigaa.ufma.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p
https://portalpadrao.ufma.br/site/noticias/inscricoes-para-o-curso-de-especializacao-em-ciencia-de-dados-inicia-nesta-segunda-feira-23

