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Diretoria convoca docentes para Assembleia Geral
para próxima quinta-feira, dia 14 de junho
A Diretoria da ADUFOP realiza na quinta-feira, dia 14 de junho Assembleia Geral
da entidade, às 9h30, no Auditório do ICEB, Campus Ouro Preto.
Pauta:
1. Informes gerais;
2. Escolha Coordenaçã o das “Quintas Culturais da Adufop”;
3. Composiçã o dos Grupos de trabalhos (Gts): carreira; ciê ncia e tecnologia;
politica educacional; questõ es de classe; é tnico-raciais; gê nero; diversidade
sexual; comunicaçã o e artes, seguridade social/aposentadoria; polı́tica
agrá ria, urbana e ambiental;
4. Eleiçã o dos delegados e observadores ao 63° CONAD (Fortaleza, CE - 28.06 a
01.07);
5. Apresentaçã o Jurı́dica (Retribuiçã o de titulaçã o, Adicional noturno e
Progressã o).

Adufop convoca docentes a judicializar ações individuais
e coletivas diante da negativa da UFOP ao pagamento
do adicional noturno
Tentativas em fazer valer o pagamento do adicional noturno aos
docentes por parte da Adufop foram em vã o. Foram trê s reuniõ es com a UFOP
e a ú ltima delas no dia 23 de abril, quando a Reitoria pediu 30 dias de prazo
para dar retorno quanto ao adicional noturno. Na ocasiã o recebemos um email da Administraçã o da UFOP informando a “impossibilidade de
pagamento do adicional noturno por ausê ncia de rubrica que permita tal
pagamento no SIAPE.”
A Adufop reitera a necessidade e ajuizar açõ es diante da negativa da
Administraçã o Superior da UFOP para pagamento do adicional noturno, que
é um direito dos docentes que trabalham apó s as 22h. A demanda coletiva é
uma maneira de assegurar esse direito para todos os docentes, mesmo que a
tramitaçã o seja lenta. També m foi decidido que para adiantar o pagamento
dos valores retroativos dos docentes, serã o propostas açõ es individuais para
cada caso especı́ ico perante o Juizado Especial Federal.
A Assessoria Jurıd
́ ica da entidade já está recebendo a documentaçã o
de professores. Os interessados devem fazer dowload da procuraçã o
pelo site da Adufop: www.adufop.org.br e encaminhar por email:
juridico@adufop.org.br

Documentos para ação
1 – cópia do RG, CPF e
comprovante de endereço;
2 – icha inanceira dos
últimos cinco anos (solicitar
na CGP);
3 – horários de aulas
lecionadas nos últimos cinco
anos após as 22h com
assinatura da Che ia de
Departamento ou
secretário(a) do curso;
4 – procuração assinada.

