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A diretoria do SINTUFPI, junto com as Subseções de Parnaíba, Picos, Floriano e Bom 

Jesus, analisando o cenário nacional no qual a educação vem sendo fortemente prejudicada 

e entregue a pessoas que não conhecem a dinâmica das Universidades e seus Colégios 

Técnicos; compreendendo que a UFPI passa por um momento delicado, no qual a consulta 

para escolha do (a) novo (a) Reitor (a) acontecerá em um contexto de turbulência política e 

social, bem como no bojo de uma pandemia que assola o mundo e Brasil, vem apresentar a 

sua coletividade sindical seu posicionamento. Vivenciando um cenário repleto de tantas 

incertezas e vicissitudes, o sindicato, como sempre se manifestou historicamente ao longo 

de seus 40 anos, não poderia se omitir na defesa da Universidade e dos Trabalhadores em 

Educação da UFPI. 

Neste sentido, elencamos as demandas da categoria de técnicos que, compreendidas, 

assumidas e atendidas pelos (as) candidatos (as) a reitor (a) contribuirão para uma 

universidade mais democrática, inclusiva, plural e eficaz na prestação dos seus serviços à 

comunidade interna e externa. 

 

São reinvindicações dos servidores técnicos da UFPI: 

● Realização em 2021 da Estatuinte de forma paritária e democrática; 

● PARIDADE JÁ!; 

● Curso de capacitação presencial nos Campi e Colégios periodicamente; 

● Construção de almoxarifado nos Campi e Colégios, atendendo às normas; 

● Maior número de representantes dos TAEs nos Conselhos dos Campi; 

● Funcionamento efetivo do Sicaf para maior interação entre os Campi; 

● Autonomia do Almoxarifado dos Campi afim de que os pedidos não precisem passar pelo 

Campus sede para depois ser enviado ao Campus de destino; 

● Implantação imediata da plataforma de remoção e redistribuição dos técnicos, com a 

criação de banco de dados on-line com informação das vagas disponíveis; 

● Maior transparência na disponibilidade de vagas para editais de remoção; 

● Maior participação dos TAEs nas comissões para elaboração e/ou atualização de 

normativas, regimentos; 

Participação dos servidores técnicos nas direções: 

● Ocupação dos cargos de Coordenador Administrativo Financeiro em todos os campi e 

colégios técnicos por servidores técnicos; 

● Correção no déficit de servidores nos Campi e Colégios Técnicos; 
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● Fim das remoções com interesse político sem reposição nos Campi;  

● Descentralização da gestão administrativa e financeira no tocante aos Campi fora de 

sede; 

● Ocupação da direção da SRH por servidor técnico; 

● Ocupação da STI por servidor técnico; 

● Ocupação da Biblioteca por servidor técnico; 

● Ocupação da AUDIN por servidor técnico; 

● Ocupação da PRAEC por servidor técnico; 

● Ocupação da direção da PREUNI e órgão subordinados a ela por servidores técnicos;  

● Ocupação da PRAD e órgãos subordinados a ela por servidores técnicos; 

● Ocupação do HU e HVU por servidores técnicos; 

● Ocupação dos RUs por servidores técnicos; 

● Ocupação da coordenação de laboratórios dos Campi por técnicos de laboratórios; 

● Ocupação da direção da PROPLAN e órgãos subordinados a ela por servidores técnicos; 

● Criação da Direção de Vigilância ocupada por vigilantes;  

● Construção imediata do prédio do CEAD dentro do Campus Petrônio Portela; 

● Reorganização do funcionamento da UFPI para melhor atender a comunidade interna e 

externa durante os três turnos, tanta a parte acadêmica quanto administrativa; 

● Avaliar, debater e decidir sobre o Sistema do ponto eletrônico, suas desvantagens e erros 

que vem atrapalhando o bom funcionamento da UFPI; 

● Elaborar e implantar o Plano de Segurança Institucional, garantindo segurança pessoal e 

patrimonial, em todos os Campi e Colégios da UFPI, priorizando investimentos com o setor 

de Vigilância Interna, com o incremento de equipamentos e treinamento especializado; 

● Reativar a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) para, em 

conjunto com o SESMT (Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho), acompanhar os 

processos e tarefas relacionadas às atividades de risco e acidentes do trabalho; 

● Reativar o posto de atendimento médico da UFPI, já que os servidores e discentes não 

tem acesso direto ao HU; 
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● Melhor as condições físicas e de pessoal da Perícia médica da UFPI, já que a mesma vem 

sendo sobrecarregada pela demanda da universidade e de outros órgãos públicos federais; 

● Reconduzir todos os servidores terceirizados à execução das funções relativas aos cargos 

para os quais originalmente foram contratados, a saber da imensa quantidade de 

terceirizados em disfunção e/ou executando funções pertencentes aos técnicos 

administrativos; a saber também que os mesmos não podem executar funções de cargos 

que não foram extintos do atual plano de carreira; 

 Proteger com todos os recursos jurídicos e políticos necessários a manutenção da sede 

social dos sindicatos, continuando o sistema de comodato gratuito; 

 Implantação do Sistema Antifurto em todas as bibliotecas nos Campis, propiciando a 

abertura do acervo ao público. 

 

 

Assinam esse manifesto/reinvindicação a Diretoria do SINTUFPI e suas Subseções. 

 

 

 

 

 

Presidente do SINTUFPI 
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