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A direção do 
SiNTSeF e SuA AS-
SeSSoriA jurídicA eS-
TiverAm, hoje pelA 
mANhã (7/02), com 
A geSTão do Núcleo 
do miNiSTério dA 
SAúde No ceArá pArA 

diScuTir SoliciTAçõeS doS ServidoreS viNculAdoS Ao ór-
gão. A elAborAção do lTcAT e ppp doS ServidoreS do 
coNTrole de eNdemiAS, A ASSiNATurA doS TermoS de opção 
dA gdpST e gAceN pArA oS ServidoreS que eSTão Se 
ApoSeNTANdo, o ANdAmeNTo doS proceSSoS de ApoSeNTA-
doriA, o AboNo de permANêNciA e A porTAriA 243/15 (que 
TrATA dA ceSSão de ServidoreS) ForAm AlguNS doS ASSuN-
ToS diScuTidoS.

Sobre o lTcAT, o Núcleo iNFormou que irá elAborAr 
A pArTir de lAudo de 2006. já Sobre o ppp, No que diz 
reSpeiTo AoS oS Ser-
vidoreS rediSTribuí-
doS, oS geSToreS de-
clArArAm NeceSSiTAr 
de iNFormAçõeS dA 
FuNASA. o Núcleo, 
TAmbém, Se compro-
meTeu A iNFormAr Ao 
SiNTSeF o quANTi-
TATivo de proceSSoS de ApoSeNTAdoriA e AboNo de permA-
NêNciA que eSTão peNdeNTeS de documeNTAção pArA dAr 
proSSeguimeNTo. A direção do SiNTSeF Segue AcompA-
NhANdo o ANdAmeNTo deSSAS demANdAS.

ACT EbsErh 2018-2019

Ano VII - Nº 1404 - 07/02/2018

NoS diAS 5 e 6 de Fevereiro, repreSeNTANTeS doS TrA-
bAlhAdoreS dA ebSerh eSTiverAm em brASíliA-dF pArA, em 
coNjuNTo com A coNdSeF/FeNAdSeF, prepArAr e pArTicipAr 
dA reuNião de iNSTAlAção dA NegociAção do AcT 2018-
2019 doS empregAdoS públicoS. geriNA brAgA e ANdreA 
quiNTelA repreSeNTArAm o ceArá durANTe AS ATividAdeS.

NA reuNião de NegociAção, A direção dA ebSerh mA-
NiFeSTou o deSejo de FAzer A prorrogAção do ATuAl AcT 
com um AdiTivo de 90 diAS, prorrogável por iguAl pe-
ríodo. A coNdSeF iNFormou que há Acordo com relA-
ção Ao AdiTivo, porém, vAi diScuTir juridicAmeNTe Sobre o 
prAzo. Sobre A pAuTA proTocolAdA em dezembro, A em-
preSA iNFormou que eSTá AguArdANdo o poSicioNAmeNTo 
dA SeST (SecreTAriA de coordeNAção e goverNANçA dAS 
empreSAS eSTATAiS do miNiSTério do plANejAmeNTo, de-
SeNvolvimeNTo e geSTão).

A coNdSeF ApreSeNTou A SugeSTão de croNogrA-
mA pArA AS reuNiõeS em Fevereiro (19 e 26/02), mAS A 
empreSA Ficou de ANAliSAr. NA ocASião TAmbém Foi pro-
TocolAdo o AdiTivo com oS AjuSTeS de redAção do AcT 
2018/2019, e um oFício com o pedido de eSclArecimeN-
To Sobre o repouSo SemANAl remuNerAdo (rSr).

#NAPrEssão #MoNiTorANdo

siNTsEf No MiNisTério dA sAúdE
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Foto  da preparação da reunião com os gestores da EBSERH

Foto da reunião com os gestores da EBSERH


