
ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTES NA CCRH -
DIA 18/10

Vote nos 3 nomes definidos em Assembleia Geral
da Categoria

Neli Wada
HRAC

Marília Equi
RUSP - Ribeirão Preto

Selene Thomaz
IP

Cada funcionário (a) poderá votar em 3 nomes. Vote nos
3 definidos em Assembleia

O que é a CCRH?
A CCRH é a Comissão Central de Recursos Humanos, que é um órgão da reitoria no qual são
discutidos temas de interesse da categoria, como criação e extinção de funções, bem como as
questões relacionadas à nossa carreira. Apesar da importância desses temas, a composição da
comissão já é antidemocrática, já que temos 3 representantes eleitos, enquanto a reitoria tem 6
membros na Comissão.
Na última gestão, o então reitor Vahan sequer respeitou a periodicidade das reuniões. Levou mais
de um ano depois da eleição dos representantes para convocar a primeira reunião, e nada avançou
sobre o plano de carreira. Até o momento, com quase um ano de gestão Carlotti, não houve ainda
sequer uma reunião da comissão.
Para avançarmos nas nossas demandas, é fundamental elegermos representantes que estejam
efetivamente comprometidos com as pautas da categoria, e que se comprometam em levar as
discussões para as reuniões de unidade, do CDB e em assembleias. Afinal, a forma de termos
conquistas é através da luta e da mobilização! 

Quem são as 3?
Neli - É assistente social que atua no HRAC de Bauru, e neste momento é diretora do sindicato, com larga
experiência como representante, já esteve na própria CCRH e também no CO, e cumpre papel fundamental
nas lutas da categoria.
Marília - também é assistente social, e atua junto ao programa Renova, em Ribeirão Preto. Foi eleita
cedebista pela Prefeitura do Campus de Ribeirão junto ao CDB do Sintusp, participando ativamente das
lutas da categoria no último período.
Selene - é assistente social e trabalha no Instituto de Psicologia do campus Butantã. É uma companheira
com larga trajetória profissional e participação nas mobilizações gerais da categoria, com grande
representatividade na sua unidade.


