
CURRÍCULO DO CANDIDATO A REPRESENTANTE DOS TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS NO CEPE, EM 2019 -  MARCELO BARROSO ALVES PESSOA

- Nome completo: Marcelo Barroso Alves Pessoa

- Matrícula SIAPE: 2145263

- Cargo: Assistente em administração

- Área de atuação: Secretaria de Departamento

- Lotação: Departamento de Produtos Florestais do Instituto de Florestas (DPF/IF)

- Forma de admissão na UFRRJ: por concurso público, em 2014

- Situação sindical: sindicalizado há cerca de um ano

- Histórico de atuação pelo sindicato da categoria (SINTUR-RJ):

.  Participação em algumas passeatas no Centro do Rio de Janeiro, em protesto contra as
tentativas de aprovação, por parte do governo, de reformas prejudiciais aos interesses da nossa
categoria, dos servidores públicos e dos trabalhadores brasileiros, como um todo;

.  Adesão à  última  greve  promovida  pelo  SINTUR-RJ,  em protesto  contra  a  ameaça  de
descaracterização ou extinção do plano de carreira da nossa categoria, por parte do governo federal,
e contra a tentativa de aprovação da Reforma da Previdência;

.  Participação no Grupo de Trabalho dos Secretários da UFRRJ, que luta para garantir a
todos  os  secretários  o  direito  a  condições  dignas  de  trabalho  e  ao  recebimento  de  Função
Gratificada, por toda a responsabilidade assumida no exercício da função;

. Duas participações em Plenárias da FASUBRA, em Brasília,sendo a segunda de 02 a 04 de
março de 2018, como delegado eleito em assembleia do SINTUR-RJ.

-  Proposta  da  candidatura:  Lutar  pelo  respeito  dos  dirigentes  da  UFRRJ  à  nossa  categoria,
procurando defender os direitos dos técnicos em todos os pontos de pauta que sejam do nosso
interesse; estabelecer um canal de comunicação com os técnicos “de mão dupla”, ou seja, tanto
ouvindo atentamente  suas  reivindicações,  quanto  repassando-lhes  o que tiver  sido debatido nas
reuniões do Conselho, criando, caso eleito,  de um grupo de troca de mensagens em aplicativo,
especificamente para manter  o  referido contato constante  com os técnicos;  utilizar  tal  canal  de
comunicação  para  realizar  pesquisas  de  opinião,  junto  à  nossa  categoria,  referentes  a  assuntos
polêmicos que porventura venham a ser objeto de debate no Conselho em questão, e apresentar meu
voto nas reuniões  respeitando a vontade da maioria  dos  técnicos por  mim consultados em tais
assuntos.


