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O que é o Sindicato? 
O SINASEFE-SP é o Sindicato que congrega os Servidores Federais da 
Educação Básica e Profissional, Docentes e Técnicos Administrativos, ligados 
ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia e São Paulo (IFSP). 
 
 
O SINASEFE-SP é uma entidade sem fins lucrativos constituída por tempo 
indeterminado, com sede a Rua Pedro Vicente, 625, Município de São Paulo, 
SP. Possui legitimidade para representar judicial ou extrajudicialmente os 
interesses individuais ou coletivos de todos os Servidores Federais do IFSP em 
todos os campus, inclusive como substituto processual, nos termos do Art. 8º, 
III, da Constituição Federal. 
 
 
O Sindicato é constituído por servidores(as) ativos(as), inativos(as) e 
pensionistas do IFSP, em todos os campus e sócios(as) especiais. Qualquer 
servidor(a) ativo(a), inativo(a) ou pensionista do IFSP, poderá associar-se 
mediante solicitação por escrito nos termos do Regimento Interno. 
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Objetivos do Sindicato: 
 A Coordenação Funcional do triênio 2016 a 2019 do SINASEFE-SP está iniciando 
uma campanha para novas filiações e também o engajamento na luta por uma nova 
carreira, salários mais justos e ao combate a discrepâncias que existem nas categorias. 
Desse modo, vem ampliando a militância nos diversos campus do IFSP. Hoje contamos 
com 18 campus com Coordenadores de Base e uma Coordenação Funcional representada 
por Docentes, técnico-administrativos e servidores aposentados. 

 
 O SINASEFE-SP, que já possui uma história de luta, com a nova Coordenação – 
Independente e Combativo proporcionará aos associados: 

 
  a) Mobilização e luta para que tenhamos conquistas e vitórias no combate à depreciação      

       da carreira pública; 
  b) Tranquilidade e confiança nas negociações; 
  c) Conforto e acolhimento nos diálogos; 
 d) Formação de grupos de trabalho (GT’s), para diálogos e discussões sobre carreira,  
assuntos de aposentadoria, política educacional e sindical, o combate às opressões 
(machismo, racismo e LGBTfobia), entre outros temas. 
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Atuais situações em que o Sindicato tem atuado: 

ü  Defendemos a independência da Reitoria e dos 
governos; 

ü  Buscaremos a unidade com outros setores do 
movimento sindical e popular. Estar ao lado do 
movimento sindical e popular combativo nos 
fortalecerá; 

ü  Por um Sinasefe transparente e democrático, 
por meio da divulgação das atas, boletins e 
vídeos das atividades do sindicato; 

ü  Defendemos um Sinasefe ligado com as bases e 
com protagonismo da base; 

ü  Promoveremos a eleição de coordenadores de 
base em todos os campus do IFSP e com 

frequência reuniremos a Coordenação Plena para garantir uma maior ligação entre os 
servidores e a Coordenação do sindicato; 
ü Impulsionaremos a descentralização, desburocratização e horizontalidade no Sinasefe; 
ü Por um IFSP público e popular que garanta o desenvolvimento de pesquisa e extensão 
voltado para as necessidades do povo; 
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Atuais situações em que o Sindicato tem atuado: 
 

 

  
ü  Por um IFSP democrático e com participação do Sinasefe nas instâncias de decisão locais e 

superiores; 
ü  Lutamos contra o racismo, a LGBTfobia, o machismo e todas as formas de opressão; 
ü  Pela extensão do RSC para os técnicos e aposentados; 

 

 

ü  Em defesa das 30 horas para todos os técnicos administrativos, da racionalização de 
cargos e também da progressão per saltum (puladinha) para os TAE; 

ü  Pela igualdade de tratamento entre técnico-administrativos e docentes; 
ü  Que os técnico-administrativos possam se dedicar a sua formação e também possam 

dedicar parte da sua jornada de trabalho em Comissões, Conselhos do IFSP 
      e atividades sindicais; 
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Atuais situações em que o Sindicato tem atuado: 
 

 
ü  Pelo combate permanente às diferentes formas 

de assédio; 
ü  Contra o PL 867/2015, denominado “Escola Sem 

Partido”, que visa acabar e censurar a educação 
crítica e engajada com a justiça social; 

ü  Equiparação entre a carreira EBTT e a do 
Magistério Superior;  

ü  Contra a precarização do IFSP e por uma 
expansão de qualidade; 

ü  Pela revisão dos métodos de avaliação do 
Estágio Probatório; 

ü  Pela manutenção das conquistas e avanços 
presentes na Resolução 112 , que regulamenta 
as atividades docentes. 

 

ü     Promoveremos atividades político-sindicais e culturais de forma itinerante pelos campus    
      do IFSP;  
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Direitos dos Sindicalizados:  
São direitos dos associados(as) em dia com sua obrigações regimentais:  
 

ü  Usar dos benefícios e prerrogativas constantes do regimento interno;  
ü  Frequentar as dependências sociais e participar de reuniões sociais realizadas na sede ou 

fora dela;  
ü  Votar e serem votados(as) em quaisquer atos do SINASEFE-SP ou SINASEFE-DN, 

inclusive para cargos administrativos, excetuando-se os casos previstos no Regimento;  
ü  Requerer convocação para a Assembleia Geral Extraordinária, por petição à Diretoria 

Executiva, assinada por no mínimo 10% (dez por cento) dos associados(as);  
ü  Requerer e representar à Diretoria Executiva;  
ü  Participar das atividades e das instâncias organizativas e deliberativas do SINASEFE-SP;  
ü  Fiscalizar a administração do SINASEFE-SP, denunciando qualquer irregularidade 

constatada;  
ü  Interpor recursos para as instâncias superiores do SINASEFE-SP, com direito a ampla 

defesa; e 
ü  Serem sempre informados sobre as atividades do SINASEFE-SP e SINASEFE-DN, 

inclusive sobre a prestação de contas.  
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Como funciona o Sindicato? 

Coordenação: 
 
ü  Coordenação Funcional – É escolhida pela categoria através de eleições em todos os 

ü  Coordenação Plena – Junção da Coordenação Funcional com as 
Coordenadorias de Base. (Foto) 

•  campus do IFSP. A chapa eleita assume a   
Coordenação Funcional pelo período de três 
anos e é responsável pela elaboração do Plano 
de Trabalho e Orçamento Anual do SINASEFE-
SP, entre outras atribuições. 

ü  Coordenação de Base – Cada campus escolhe 
dois Coordenadores de Base através de 
eleições nas assembleias de campus. Os 
mandatos são concomitantes com o da 
Coordenação Funcional e sua função é servir de 
elo entre a base e a direção do sindicato. 
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Como funciona o Sindicato? 

Assembleias:  
 
ü  Assembleia de Campus – Trata de temas e decisões específicas dos Campus e pode 
•  referendar ou não as decisões da assembleia 

geral. Preferencialmente é convocada pelos 
Coordenadores de Base, mas também pode ser 
convocada pela Coordenação Funcional, 
conforme natureza da pauta. 

ü  Assembleia Geral – A convocação pode partir  
da Coordenação Funcional, da Coordenação 
Plena, da maioria simples dos Coordenadores 
de Base ou petição assinada por 10% dos 
filiados. Trata de temas que englobam todos 
campus do estado de São Paulo, define a linha 
política do sindicato, promove análises de con- 

•  juntura, entre outras pautas. A Coordenação Funcional garante a 
participação de dois servidores por Campus na assembleia geral. 



Departamento Jurídico: 
Dra. Michelle Canton Grillo 

O SINASEFE-SP oferece serviço de assessoria jurídica gratuita para prestar orientação  
trabalhista e sindical aos servidores federais. 
  
O Departamento Jurídico, através da Dra. Michelle Canton Grillo, vem trabalhando fortemente   
para atender a entidade e seus filiados no âmbito do Direito Coletivo e Individual do Trabalho, 
garantindo os direitos e benefícios conquistados ao longo de anos de luta. 
  
Fique de olho nos seus direitos, venha falar com o nosso Departamento Jurídico! 

 
ü  Plantão semanal todas as:     Quartas-feiras: 10h às 19h. 

     Quintas-feiras: 14h às 19h. 
 
ü  Atendimento e consulta por telefone: (11) 3228-7208 ou (11) 3315-9018 

ü  Atendimento e consulta por E-mail: juridico@sinasefesp.org.br 
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Convênios Médicos: 
As mobilizações são fundamentais para um sindicato, isso não é nenhuma novidade. Porém, 
para estar firme na luta, precisamos cuidar de nossa saúde. Por isso, o SINASEFE-SP, através 
de parcerias, oferece uma variedade de opções de planos de saúde e odontológicos para atender 
as necessidades de nossos filiados e suas famílias.  
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Serviços: 



Convênios: 
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ü  Maresias – SP; 

ü  Natal – RN; 

ü  Ouro Fino – MG; 

ü  Peruíbe – SP; 

ü  Poços de Caldas – MG; 

ü  Porto Alegre - RS;  

ü  Porto de Galinhas – SC; 

ü  Porto Seguro – BA;  

ü Salinas – PA; 

ü  São Sebastião – SP; 

ü  São José dos Campos – SP; 

ü  Serra Negra – SP; 



Hotéis e Pousadas: 
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Mensalidade: 
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A mensalidade do associado(a) 
é de 1% (um por cento) sobre 
sua remuneração mensal bruta.  

O que você faz hoje com 1% 

do seu salário? 

Invista nos 

seus direitos! 

Filie-se! 
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Seja nosso companheiro de LUTAS! 

O SINASEFE-SP agradece! 

E espera por VOCÊ! 

www.sinasefesp.org.br 

facebook.com/sinasefesecaosp 

(11) 3228-7208 / (11) 3315-9018 


