CHAMADA PÚBLICA PARA OS GRUPOS DE TRABALHO SEDUFSMANDES
A direção da Seção Sindical dos Docentes da UFSM – SEDUFSM, vem
por meio deste realizar, com base em definição na Assembleia Geral realizada
em 28/01, Chamada Pública as suas filiadas e aos seus filiados para
rearticulação dos Grupos de Trabalho do Andes-SN em nível local.
Os Grupos de Trabalho (GT) são espaços não deliberativos de formação
política

sindical

sobre

assuntos

concernentes

às

suas

temáticas.

Nacionalmente, têm por finalidade contribuir na formulação da política nacional
do sindicato e auxiliar a Diretoria Nacional. Cada GT se organiza a partir da
coordenação de diretore(a)s nacionais, que se reúnem periodicamente com o
Pleno (representantes dos GT das seções sindicais). Têm ainda como objetivo
contribuir para a formação de GT locais, nas seções sindicais, que, a partir do
acúmulo das bases, colabore com as formulações nacionais. A organização e o
funcionamento dos GT locais são da responsabilidade e autonomia das seções
sindicais.
Hoje o Andes-SN é composto pelos seguintes GTs: GTPE - Política
Educacional; GTSSA- Seguridade Social / Assuntos de Aposentadoria;
GTVerbas – Verbas; GTCarreira – Carreira; GTCeT – Ciência e Tecnologia;
GTPAUA - Política Agrária, Urbana e Ambiental; GTPFS - Política de Formação
Sindical; GTHMD - História do Movimento Docente; GTFundações –
Fundações; GTCA - Comunicação e Artes; GTPCEGDS - Política de Classe,
para as questões étnico-raciais, de Gênero e Diversidade Sexual. Para
conhecer mais sobre os GTs, acesse:
https://issuu.com/andessn/docs/cartilha_apresandes_2020_web
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As filiadas e os filiados que tiverem interesse em participação em algum
dos referidos Grupos de Trabalho podem contatar com a SEDUFSM
enviando um e-mail para sedufsm@terra.com.br até o dia 25/03/2021,
indicando qual ou quais GTs gostaria de participar. Lembrando que não há um
limite de GTs para a participação da filiada ou do filiado.
Sendo o que tínhamos para o momento,
Saudações docentes e sindicais,

Santa Maria, 24 de fevereiro de 2021.
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