
 

  
 

 

Ofício Circular nº 010/2022 - DN/SINASEFE 
Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. 

 
Companheiras (os), 

 A Direção Nacional (DN) do SINASEFE, no uso das suas atribuições estatutárias, 

convoca suas Seções Sindicais para a 176ª PLENA do SINASEFE, a ser realizada no dia 

03 de setembro de 2022, das 08:00h às 18:00h (horário de Brasília), de forma virtual, 

pela plataforma ZOOM licenciada pelo SINASEFE, para deliberar sobre a seguinte 

pauta: 

1. Informes da DN; 
2. Informes das Seções Sindicais; 
3. Conjuntura: 
a) Eleger Lula para derrotar Bolsonaro; 
b) Campanha Salarial Fonasefe; 
c) Teletrabalho e Defesa da Educação Pública Federal; 
d) Encontros Regionais. 
e) Encaminhamentos 

 
O credenciamento on-line das (os) delegadas (os) terá início no dia 02/09/2022 das 
08:00h às 19:00h, e seguirá até às 12:00h do dia 03/09/2022. 
 
Dia 03 de setembro (sábado) 
 
08:00 – 12:00 h: Credenciamento 
08:00 – 09:00 h: Informes da DN 
09:00 – 10:30 h: Informes das Seções Sindicais 
10:30 – 11:00 h:  MP 1122/22 
11:00 – 12:30 h: Eleger Lula para derrotar Bolsonaro 
12:30 – 13:30 h: Almoço 
13:30 – 16:00 h: Teletrabalho e Defesa da Educação Pública Federal 
16:00 – 17:30 h: Encontro Regionais 
17:30 - 18:30 h:  Encaminhamentos 
18:30 – 19:00 h: Encerramento. 
 
 
 

 
 

Maria Artemis Ribeiro Martins 
Coordenadora Geral do Sinasefe de Plantão 



 

  
 

 

 
 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
Para o credenciamento on-line deverão seguir rigorosamente as orientações: 
 
 

1) É obrigatória a identificação do todas/os as/os participantes da plenária na sua janela; 
 

2) Será criado um grupo de WhatsApp: Sala de Espera 176ª Plena, onde serão adicionadas 
(os) todas (os) participantes 176ª da Plena; 

 
3) Credenciamento de delegadas (os): No período de 02/09, das 08h às 19h e 03/09, das 

08h às 12h, devem ser enviados para o e-mail administrativo@sinasefe.org.br os 
seguintes itens: 
a) edital de convocação da assembleia; 
b) ata da assembleia, em papel timbrado com o registro do número de participantes e 
c) lista de presença (Print da tela do chat + lista de nomes) em papel timbrado. 
 

4) Atenção: Nas atas da assembleia de base e reunião de diretoria das Seções Sindicais 
devem constar obrigatoriamente os números de celular com WhatsApp das (os) 
delegadas(os) e observadoras(es) para que as(os) mesmas(os) sejam adicionadas(os) no 
Grupo da Sala de Espera da 176ª Plena, onde receberão o link de acesso à Plena; 
 

5) Será disponibilizado o link de acesso à sala da plenária no dia 03/09/22 às 8h 
exclusivamente no Grupo “Sala de Espera 176ª Plena”, não podendo, em hipótese 
alguma, ser encaminhado para outras (os). O link divulgado no grupo do WhatsApp é de 
acesso individual e intransferível da (o) participante. 

 
6) Poderão participar: a) 02 delegadas (os) de base (eleitos em assembleia) ou apenas 01 

delegada (o) de base (eleito em assembleia de base) e 01 delegada (o) de diretoria (eleito 
na reunião de diretoria da Seção Sindical) com direito a voz e voto; b) observadoras (es) 
com direito a voz. 
 

7) Todas(os) participantes, ao ingressar na sala de reunião, devem obrigatoriamente colocar 
seu nome completo no chat, o que valerá pela sua assinatura no credenciamento; 
 

8) De acordo com a Alínea “c”, do Artigo 47, incisos I, II e Parágrafo Único do Artigo 48 do 
Estatuto do SINASEFE, a seção sindical deverá estar em dia com suas obrigações 
estatutárias, no caso dessa plenária, referente ao mês da consignação de julho de 2022, 
pago até dia 10 de agosto de 2022; 
 

9) As seções sindicais poderão fazer inscrições de observadoras (es). 
 

10) A 176ª Plena será realizada de forma on-line exclusivamente. 
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