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Pauta:
1) Instituição da(o) Representante Legal do Sindicato, nos termos do Parágrafo 1º
do Artigo 36 do Estatuto do Sintusp
2) Eleição de 7 membros para o Conselho de Ética do Sintusp, nos termos do Artigo
69 do Estatuto da Entidade.

Inscrição para par ticipar da Assembleia
A inscrição para participação na Assembleia é através do link: https://bit.ly/39MrlQX

Atenção:
- Para participar da Assembleia, é necessário ser sócio do Sintusp.
- Pedimos para que preencham corretamente o nome e o sobrenome, pois a lista de
presença é gerada pela própria plataforma Zoom de acordo com os dados
preenchidos na inscrição.
- Essa é uma Assembleia de associados e terá maior rigor na questão da inscrição,
pois é uma exigência necessária para o registro em cartório. Por essa razão cada
participante receberá um link específico no e-mail que informar no formulário de
inscrição. Não haverá compartilhamento de link por outras vias no dia da
Assembleia, já que o link gerado é individual e intransferível.

Infor mações sobre a platafor ma:
Utilizaremos a plataforma Zoom para realização desta Assembleia Geral. Para
participação plena, tendo acesso às enquetes de votação, é importante instalar o
aplicativo, mesmo para quem utilizará o computador ou notebook.

O download do aplicativo pode ser feito nos links abaixo:
- Zoom para computador: Clicar no link e escolher a opção Cliente Zoom para
Reuniões: https://bit.ly/3aKNiPJ
- Zoom para Android (smartphones) - https://bit.ly/3l54KmM
- Zoom para Iphone - https://apple.co/2Ymc2J8

IAMSPE – Prazo para inscrição é até dia 13/4
Lembramos que o prazo final para inscrição no IAMSPE é dia 13 de abril. No entanto, é
aconselhável que os interessados em aderir, façam a solicitação o mais rápido possível, para
evitar sobrecarga e problemas de última hora.
No início do mês passado, realizamos uma live sobre o tema, que pode ser acessada no
link: https://bit.ly/3ulDlRp

O celetista que se aposentar poderá continuar no IAMSPE?
Essa pergunta foi feita durante a live que fizemos, e na ocasião o companheiro Guilherme
Nascimento, da Comissão Consultiva Mista do IAMSPE, o nosso convidado para a live, não sabia
a resposta exata. Após a atividade, ele nos encaminhou a resposta. De acordo com as
informações obtidas, o celetista que se aposenta e deixa de ter vínculo com a Universidade
poderá continuar usufruindo do IAMSPE, e o valor a ser pago será calculado com base nos
rendimentos da aposentadoria. No caso o pagamento será realizado através de boleto bancário.

Quem não tiver margem de consignação pode aderir?
Alguns companheiros nos encaminharam esse questionamento nos últimos dias. Já
encaminhamos um ofício ao DRH perguntando sobre o tema.

Reunião sobre Carreira, dia 26/04, às 14h
Conforme já informamos, na última reunião da Comissão Central de Recursos Humanos (a
CCRH), nossos representantes levaram as propostas aprovadas em Assembleia da Categoria
sobre o novo processo de avaliação da carreira de funcionários. Nesta reunião, não houve
grandes avanços, mas ficou encaminhado que voltaria a ser debatido o tema, especialmente dos
critérios de avaliação, partindo da nossa proposta de que tais critérios sejam objetivos.
Como a próxima reunião da CCRH será dia 28/04, estamos chamando uma reunião da
Secretaria de Carreira do Sintusp para o dia 26/04, às 14h, para seguirmos essa discussão e
aprofundarmos o tema dos critérios de avaliação e outras questões que surjam. Nos próximos
boletins divulgaremos link para inscrição dos interessados em participar da reunião.

Em breve, lançaremos novo site!
Acompanhe o Sintusp nas redes sociais!
Já estamos na fase final de elaboração do nosso novo site, que terá um novo layout e será
mais funcional!
Também iniciamos este ano uma nova forma de boletim, os boletins em áudio! Até o
momento gravamos 14 boletins em áudio, e nossa intenção é torná-los mais sistemáticos e
regulares.
Vejam abaixo os links para nos acompanharmos nas redes sociais. Curtam e
compartilhem!

- Facebook : http://bit.ly/37oh0tB
- Soundcloud (para ouvir os boletins em áudio) http://bit.ly/388OCLn
- Instagram - https://www.instagram.com/sintusp/
- Canal do Youtube - http://bit.ly/3kK8nho
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