Seção sindical do ANDES-SN

N

Participe!

otícias
11 de Abril de 2018 - ED. 161

Dias 9 e 10 de maio
Eleiçõ es ADUFOP e Conselho
de Representates e eleiçã o
da Diretoria do ANDES-SN

Habitação em Ouro Preto será
tema de seminário

Foto: Cé sar Diab

O Comitê Central de Mobilizaçã o vai se reunir no dia
17 de abril no Sindsfop, à s 10h00 para formalizar a
organizaçã o de um seminá rio cujo tema será habitaçã o em
Ouro Preto. A Adufop participa ativamente de mobilizaçõ es
que visam tratar de temas importantes para sociedade e para
a categoria. També m participam o Sindsfop, Ocupa UFOP,
Assufop, FENET, Olga Bená rio, Sinasefe IFMG, Sindicato
Metalú rgicos de Ouro Preto- Sã o Juliã o, UBM , Ocupaçã o
Chico Rei e entre outros.

Direito da trabalhadora gestante

Encontro no ú ltimo dia 03 de abril, na Ocupaçã o Chico Rei

Dú vidas a respeito dos direitos das trabalhadoras gestantes foram questionadas ao nosso departamento
jurıd
́ ico e diante do fato informamos que: a ORIENTAÇAO NORMATIVA CNU/CGU/AGU nº 03, de 17 de agosto de
2016, diz que; o gozo da licença gestante, da licença adotante e da licença paternidade nã o implica a suspensã o
da contagem do prazo do está gio probató rio previsto no art. 41, § 4º, da Constituiçã o. Referê ncias: Art. 6º, art.
7º, incisos XVIII e XIX, art. 41, § 4º, art. 203, inciso I, arts. 226 a 230, da Constituiçã o; art. 10, ADCT; art. 20, §§ 4º e
5º, art. 102, arts. 207 a 210, da Lei nº 8.112/90. Mais informações no nosso site: www.adufop.org.br

Pauta de reivindicações
protocoladas no MEC

liberdade acadêmica”.
Esse será o quarto Conad do ANDES-SN realizado na
capital cearense.

ANDES- SN protocolou no Ministé rio da Educaçã o no Mais informações: www.adufop. org.br
dia 23 de março, a pauta de reivindicaçõ es dos
Docentes das Instituiçõ es Federais de Ensino
Superior. A pauta foi aprovada no 37º Congresso em
janeiro deste ano. O principal destaque da pauta é a üDe 12 de março a 12 de abril
defesa da Universidade Pú blica gratuita, laica e de Inscriçõ es abertas para as chapas para as Eleiçõ es
qualidade. Mais informações: www.adufop. org.br
para Diretoria e Conselho de Representantes da
ADUFOP e Diretoria do ANDES-SN
63º Conad ocorre em Fortaleza

Agenda

entre 28 de junho e 1º de julho
O ANDES-SN convoca, por meio da Circular nº 98/18,
o 63º Conad do Sindicato Nacional para a cidade de
Fortaleza (CE), entre os dias 28 de junho e 1º de julho.
Sediado pelo Sindicato dos Docentes da Universidade
Estadual do Ceará (Sinduece – Seçã o Sindical do
ANDES-SN), o Conad terá como tema central “Por um
projeto classista e democrático de educação
pública: em defesa da gratuidade, autonomia e

ü17 de abril de 14h00 às 17h00.
Atendimento jurıd
́ ico
ü23 de abril às 14h00

Reuniã o com a reitoria da UFOP

www.facebook.br/adufop
@adufopsindical

www.adufop.org.br
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