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CHAPA 3

COMPROMISSOS COM OS TAEs
• Defesa da jornada de 30 horas
• Manutenção e melhoria da Escola 
Paulistinha
• Contra a EBSERH
• Fortalecimento do NASF e da 
Qualidade de vida dos TAEs

Defesa das condições dignas 
de trabalho

Gestão democrática e 
transparente, respeitando a 
pluralidade

Nos dias 16 e 17 
de outubro, vote



Manutenção e melhoria da 
Escola Paulistinha
Vamos lutar em defesa da Escola Paulisti-
nha de Educação, um direito conquistado 
pelos trabalhadores desta Universidade. 
Vamos buscar recursos para melhorar as 
condições de funcionamento da Paulisti-
nha, com a sua eventual ampliação. Sua  
transformação em Colégio de Aplicação 
(a exemplo de outras Universidades Fe-
derais) é uma possibilidade institucional 
a ser debatida com os cursos de forma-
ção de professores. Vamos instalar cre-
ches que atendam a comunidade Uni-
fesp em todos os campi.
  
Contra a EBSERH
A Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (EBSERH) não resolve os proble-
mas do Hospital São Paulo e das relações 
com a Associação Paulista para o Desen-
volvimento da Medicina (SPDM). Não 
queremos para a Unifesp uma empresa 
que interfira na autonomia universitá-
ria e que ponha fim ao Regime Jurídico 
Único para os servidores de hospitais fe-
derais. É preciso rever o contrato com a 
SPDM, que define o HSP como Hospital 
Universitário da Unifesp, e tornar públi-
cos todos os acordos, contratos e contas, 
dando transparência ao processo.

Jornada de 30 horas
Assumimos o compromisso político da 
implantação da jornada de trabalho de 
30 horas semanais para os técnicos ad-
ministrativos em educação. Não se trata 
de uma promessa de campanha, mas de 
defender e lutar pelo que consideramos 
justo e exequível. Buscaremos alcançar 
as condições para a realização gradativa 
da implantação da jornada de 30 horas. 
Sabemos que isso é possível, pois já foi 
aprovado pelos conselhos superiores de 
grandes universidades federais, como 
a UnB e a UFPR, onde está em fase de 
implantação. O primeiro passo nessa di-
reção será atualizar e aprofundar o diag-
nóstico do quadro de TAEs em todos os 
setores e campi da Unifesp. Iremos plei-
tear ativamente junto ao MEC e à Andi-
fes a abertura de vagas para concursos 
e contratação de servidores. Uma vez 
autorizadas, estabeleceremos critérios 
claros para que a distribuição das vagas 
seja feita de maneira justa e planejada. 
Temos um dever para com a universidade 
e os trabalhadores que a constroem to-
dos os dias. Vamos fazer a mudança com 
compromisso, transparência e respeito à 
pluralidade e diversidade de ideias.

NASF e Qualidade de vida
Vamos criar a Pró-Reitoria de Pessoal. A 
saúde do servidor será prioridade na nos-
sa gestão. É preciso reestruturar o Núcleo 
de Assistência à Saúde do Funcionário 
(NASF), com a contratação de mais servi-
dores, melhorar as condições de infraes-
trutura e ampliá-lo para todos os campi 
da Unifesp. Vamos investir na formação 
dos técnico-administrativos. Por fim, pos-
sibilitar espaços de convivência e lazer 
para todos.

VOTE
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