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Terça-feira  

Sindsep/MA convoca servidores da Ex-Roquette Pinto 
à comparecem ao setor jurídico 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos 
e Institucionais convoca os se-
guintes servidores da Ex-
Roquette Pinto para comparece-
rem à sede do sindicato com ur-
gência para entregarem docu-
mentações pendentes. 

 
Segue a lista com o nome 

dos servidores:     

Jose Antonio de Araujo Rego 
Jose Carlos Brito Rocha 
Jose de Ribamar Barros 
Jose de Ribamar Rodrigues 
Jose de Ribamar Santos 
Jose Ribamar de Sousa Martins 
Jose do Espirito Santo S Malheiros 
Jose Herminio Dutra Nunes 
Jose Moyses Rousale 
Jose Pereira 
Jose Ribamar Lima de Abreu 

Jose Ribeiro Goes 
Jose Roberto Pereira Cunha 
Julia Emilia Bastos F da Silva 
Maria do Rosario de Moraes Amorim 
Maria Vitoria Beliche Alves 
Rosalina Pereira da Silva  
Rosicler Estrela de Melo 
Ruy Robson Nogueira Macedo 
Antonio de Jesus Martins Balby 
Valdeci Silva Goncalves 
Venancia Ferreira de Moraes  
Virgilina da Silva Mendes Azevedo 

Sindsep/MA discute com os trabalhadores do Conselho de Radi-
ologia proposta de ACT da categoria 

A direção do Sindsep/MA 
recebeu hoje pela manhã os tra-
balhadores do Conselho Regional 

Técnicos em Radiologia do Mara-
nhão e Piauí CRTR-17. Na opor-
tunidade, foi discutido e delibe-

rado sobre a proposta do Acordo 
Coletivo de Trabalho da catego-
ria. O próximo passo será a reu-
nião com a direção da entidade 
para fechar o processo de nego-
ciação e homologar o ACT. 

“Estamos preparando 
com os companheiros do CRTR-
17 as cláusulas do ACT da cate-
goria para garantir seus direi-
tos”, afirmou João Carlos Mar-
tins, presidente do Sindsep/MA. 
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Servidores recorrem a parlamentares para garantir  
recomposição salarial em 2023 

Começou ontem, segunda
-feira, 1º, uma Jornada de Lutas 
em defesa do Serviço Público e da 
Democracia. Ao longo da semana, 
entidades que compõem o Fo-
nasefe, incluindo a Condsef/
Fenadsef e suas filiadas, partici-
pam de atividades que incluem 
um trabalho de força tarefa para 
buscar o apoio de parlamentares 
na inclusão do funcionalismo no 

orçamento 2023. 
Para auxiliar no debate 

com deputados e senadores o 
Fonasefe entregará uma carta 
com o título "Incluir o funciona-
lismo no orçamento 2023 é ne-
cessário e urgente". O material 
apresenta argumentos que 
mostram que não há falta de 
dinheiro para incluir os servido-
res na Lei Orçamentária Anual 

(LOA). 
Além disso, a recompo-

sição salarial é um direito pre-
visto na Constituição Federal e 
para a maioria dos servidores 
federais não acontece há qua-
se seis anos. A categoria espe-
ra a ação imediata dos parla-
mentares para que alterem 
esse cenário. 

Fonte: Condsef  

IFMA abre chamada para contratar Mestrado em Ciência da 
Informação para servidores 

Com o objetivo de suprir 
as necessidades de qualificação 
do quadro de servidores, o Insti-
tuto Federal do Maranhão 
(IFMA) abriu chamada pública 
para contratação de instituições 

de ensino superior que ofertem 
Programa de Mestrado Profissio-
nal em Ciência da Informação. 
De acordo com o aviso, o perío-
do para o recebimento de pro-
postas de preços vai até as 15h 

do dia 4 de agosto de 2022. 
São requisitos para a se-

leção que o programa seja reco-
mendado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes) e reco-
nhecido pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE/MEC). Todas 
as condições e especificações 
são descritas no edital de cha-
mada pública e anexos – dispo-
níveis no link: https://
portal.ifma.edu.br/licitacoes/?
id=11933. 

Fonte: IFMA 
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