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Segunda-feira  

Trabalhadores da EBSERH 
no Maranhão entram no 6º dia de 
greve com o movimento coeso e 
fortalecido pelo engajamento da 
categoria mesmo sofrendo amea-
ças e assedio por parte da direção 
da empresa. 

Não é aceitável que os tra-
balhadores e trabalhadoras que 
cuidaram de nossa população nos 
momentos mais críticos da pan-
demia sejam tratados com tama-
nho descaso. Já são mais de três 
anos sem recomposição salarial e 
o que ainda pior, sem negocia-
ções concretas com os trabalha-
dores. 

A greve não boa para nin-
guém, mas esse foi o ultimo re-
curso da categoria para tentar re-
solver esse imbróglio criado pela 
direção da EBSERH que parece 
não ter fim. Somente a paralisa-
ção dos trabalhadores e trabalha-
doras forçará a empresa a voltar a 
negociar os pontos conflitantes 
do ACT. 

“Não é razoável que essa 
categoria que foi tão importante 
na maior crise sanitária dos últi-
mos cem anos no Brasil seja tra-
tada dessa forma desrespeitosa. 
Com tanto dinheiro entregue ao 
Centrão através de emendas se-
cretas nós não aceitaremos perder 

Descaso com trabalhadores e trabalhadoras da 

Ebserh/MA faz greve entrar no 6º dia 

direitos e ficarmos mais tempo 
sem reajustes”, afirmou João 
Carlos Martins, presidente do 
Sindsep/MA. 

É importante destacar que a 
greve é um direto LEGAL dos 
trabalhadores, é nacional e já está 
efetiva em 17 estados e dois em 
mobilização, já sendo considera-
da a maior paralisação dos em-
pregados e empregadas na EB-
SERH na história. “A categoria 
precisa continuar unida na greve 
e mobilizada para fazer o enfren-
tamento a esse governo que não 
respeita os trabalhadores e a pró-
pria sociedade que precisa dos 
cuidados da categoria”, disse 
Marcos Ferreira, trabalhador da 
EBSERH e diretor de comunica-
ção do Sindsep/MA. 
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IFMA abre o período de inscrições no Seletivo 
Técnico 2023 

O IFMA abriu no último 
dia 23, o período de inscrições 
no processo seletivo para in-
gressar nos cursos técnicos de 
nível médio em 2023. No total, 
6.515 vagas estão sendo oferta-
das nos 29 campi da instituição. 
Os candidatos devem se inscre-
ver pela internet, e as inscrições 
serão confirmadas somente após 
o pagamento da taxa no valor 
de R$ 30. O prazo vai de 23 de 
setembro a 24 de outubro. 

A taxa de inscrição pode-
rá ser paga até o dia 25 de outu-
bro por boleto (via código de 
barras) em qualquer agência 
bancária e seus correspondentes 
ou por PIX (por leitura de QR 
code). Na opção do PIX, cada 
candidato terá um código espe-
cífico contido em sua guia de 
pagamento. Esse código é indi-
vidual e intransferível. 

Os estudantes que solici-
taram isenção da taxa e tiveram 
o pedido aprovado já estão au-
tomaticamente inscritos e não 
precisarão participar desta eta-

pa. A homologação da lista de 
isentos será publicada no dia 27 
de setembro. Quem não tiver a 
solicitação homologada ainda 
precisará emitir a Guia de Reco-
lhimento da União (GRU) na 
área do candidato (acesso pelo 
site do Seletivo) e efetuar o paga-
mento até o dia 25 de outubro. 

 
Prova 

Com data marcada para 27 
de novembro (domingo), a prova 
iniciará às 13h30min e terá dura-
ção de 3 horas, devendo o candi-
dato comparecer ao local da pro-
va até as 13 h (fechamento dos 
portões), munido de documento 
de identidade (RG) original ou de 
documento oficial de identidade 
com foto que permita sua identi-
ficação pelo fiscal, além de cane-
ta esferográfica azul ou preta 
transparente. O caderno de prova 
conterá 30 (trinta) questões, sen-
do 15 (quinze) de Língua Portu-
guesa e 15 (quinze) de Matemáti-
ca, cada uma delas com 04 
(quatro) alternativas, com uma 

única opção correta. Os conteú-
dos das disciplinas Língua Por-
tuguesa e Matemática constam 
do Anexo IX do Edital. 

Candidatos com deficiên-
cia, enfermidade ou lactantes 
poderão solicitar condição es-
pecial para realização da prova, 
através de formulário eletrôni-
co preenchido no ato da inscri-
ção. Nesses casos, deve-se ane-
xar cópia do CPF e laudo médi-
co (especificações constantes 
do Edital). Além disso, é neces-
sário informar os aparelhos ou 
equipamentos que usualmente 
utiliza, os quais serão coloca-
dos sob avaliação do sistema de 
segurança do processo seletivo. 

 
Dúvidas 
Informações complementares 
sobre o Seletivo 2022 podem 
ser encaminhadas ao e-mail 
acessodiscente@funetec.com. 
As inscrições podem ser feitas 
através do endereço: inscri-
cões.funetec.org. 

Fonte: IFMA  


