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(COMISSÃO CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS)
No dia 6 de novembro de 2019, das 8h às 19h, irá ocorrer, por meio do sistema
eletrônico de votação da USP, a eleição para escolha dos três representantes dos
servidores técnicos e administrativos e seus respectivos suplentes junto à
Comissão Central de Recursos Humanos, de acordo com a Portaria 7499 de
04/10/2019.
As inscrições irão até o dia 23/10/2019, até às 17h, na Secretaria Geral da USP ou
nas Diretorias das Unidades.

Nesta terça, 22/10, 12h30, no Sintusp
Esta Assembleia aprovará os três nomes que serão indicados pelo
Sintusp para a eleição da CCRH.

O Sintusp convoca todos os funcionários da USP que recebem adicional
de insalubridade para tomar posição sobre a questão do Acordo Coletivo
e das ações trabalhistas com relação às “horas extras” para a
compensação de pontes de feriados, recessos de final de ano etc.

Tornar-se sócio do Sintusp agora ficou muito mais fácil: basta preencher este formulário que pode ser
acessado através do link acima e aguardar que um dos nossos representantes irá pessoalmente buscar sua
assinatura, portanto, não perca tempo, vem pro Sintusp você também, afinal o Sintusp somos todos nós!

Debate entre chapas para a diretoria do Sintusp no IB-USP
Em meio ao cerceamento crescente das organização populares e operárias e ao estrangulamento financeiro das
universidades, o Sindicato dos Trabalhadores da USP realiza eleições para a sua direção colegiada.
Organizamos este primeiro debate entre as chapas, chamando todos os trabalhadores a participar
presencialmente e a enviar perguntas. As perguntas serão sorteadas e feitas aos representantes das chapas
durante o debate.
Filie-se ao sindicato! Participe das assembleias! Fortaleça a organização dos trabalhadores!
Representação de funcionários do Instituto de Biociências

Dia 24/10, às 15h30, no Instituto de Biociências
Evento no facebook: http://bit.ly/2J3vRx3

Para receber nossos boletins:
Se não tiver seu e-mail cadastrado e quiser passar a receber nossos boletins e
demais documentos, envie um e-mail ao sintusp@sintusp.org.br, pedindo para
ser cadastrado e informando seu nome e unidade na qual trabalha.
REINTEGRAÇÃO DO BRANDÃO E RETIRADA DOS PROCESSOS!
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