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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS SERVIDORES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA UNIFESP CAMPUS OSASCO 

 

1) Devolução imediata das 8 vagas provenientes da primeira 

pactuação com o MEC: 

 4 vagas nível E que foram emprestadas para a PRAE em 2013; 

 1 vaga de Analista de Tecnologia da Informação; 

 1 vaga de Administrador; 

 1 vaga de Assistente em Administração; 

 1 vaga de Médico. 

 

2) Melhoria das condições de trabalho e saúde do trabalhador:  

 Os cortes dos serviços de apoio como recepção, copeiragem, 

redução dos postos de segurança e outros, impactam 

negativamente no desenvolvimento do trabalho dos servidores;  

 Estudo do clima de trabalho, reuniões periódicas, criação de 

convênios e acordos que possibilitem a realização de esportes etc.; 

 Criação do programa de saúde do trabalhador (Ergonomia); 

 Apoio à construção de uma política de combate efetivo ao assédio 

moral. 

 

3) Carreira: 

 Política salarial permanente com correção das distorções e 

reposição das perdas inflacionárias e índice linear de 27,3%; 

 Agilizar a implantação dos cursos de mestrados profissionais para 

os TAEs; 

 Garantir a continuidade da implantação das 30 horas; 

 Não à compensação de recessos; 

 Concessão de diárias e passagens para fins de capacitação aos 

servidores TAEs. 
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4) Demanda de vagas para o Campus: 

 Estudo e revisão do número de vagas disponíveis para o campus, 

devido à crescente demanda dos diversos setores com o 

crescimento da unidade.  

 

5) Congresso da UNIFESP  

 Executar, nas respectivas instâncias, as deliberações aprovadas no 

Congresso da UNIFESP realizado em 2014. 

 

6) Paridade 

 Representação paritária entre técnico-administrativos, docentes e 

discentes nos conselhos centrais e congregações, eleitas por suas 

respectivas categorias. 

 

7) Transparência das políticas de Recursos Humanos 

 Ampliação da validade do banco de horas; 

 Criação de edital para remoção e redistribuição a pedido dos 

técnico-administrativos em educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauta aprovada na Assembleia dos servidores técnico-administrativos em 

educação do dia 25/06/2015. 


