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COMUNICADO SOBRE A PARALISAÇÃO DOS DIAS 26 e 27 DE 

NOVEMBRO 

 

De acordo com a decisão tomada pelos  servidores e servidoras  da 

Universidade Federal de Uberlândia , em assembleia realizada no dia 

21 de novembro de 2019, disponibilizamos abaixo as orientações 

sobre as providências que os servidores e as servidoras deverão 

tomar ao aderir às paralisações:  

 O servidor e/ou a servidora que aderir à paralisação deve 

imprimir o formulário abaixo, preenchendo-o e apresentando à 

sua chefia imediata, caso o documento seja  exigido por esta.  

 Anexar ao Formulário cópia do Oficio enviado à gestão superior e 

cópia do Despacho Decisório 129/2019.  

 

 

Obs.: Quaisquer dificuldades o servidor ou servidora devem 

comunicar à Coordenação Colegiada para as providências exigidas.  

 

 

Coordenação Colegiada SINTET-UFU 
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DECLARAÇÃO DE ADESÃO À MOBILIZAÇÃO DE TAE ’S DA UFU 

 

Eu, ________________________________________________________,  

SIAPE:__________________, declaro para os devidos fins que irei  

aderir à mobilização dos (as) trabalhadores(as) técnico -

administrativos(as) em educação da UFU nos dias 26 e 27 de 

novembro de 2019, convocada pela Fasubra Sindical e pelo SINTET -

UFU e aprovada em Assembleia Geral da categoria , realizada no dia 

21 de novembro de 2019, com a seguinte  pauta: Contra as reformas do 

governo e o desmonte do Estado.  

A presente mobilização foi notificada à Administração Superior da 

UFU através do Oficio n°  394/2019/SINTET- UFU em conformidade 

com o Despacho Decisório N° 129/2019/REITO.  

 

Uberlândia, _______ de novembro de 2019.  

 

Assinatura do(a) servidor(a).  


