
 

 

 

 

REGRAS PARA FORMAÇÃO DA  
COMISSÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA  

 
Itaquaquecetuba, 11 de novembro de 2021 

 

 

Conforme estabelecido na Reunião Permanente de Negocia-

ção, dia 11 de novembro de 2021, o Sinseri (Sindicato dos Servido-

res Públicos Municipais de Itaquaquecetuba) apresentou ao se-

cretário de Governo de Itaquá, Marcello Barbosa, a definição para 

a eleição que escolherá democraticamente os integrantes da Co-

missão da Reforma Administrativa.  

PRIMEIRO PONTO 

A Comissão será formada por 16 integrantes, entre Sindicato 

e Servidores, sendo 14 escolhidos pela categoria, ATRAVÉS DO 

VOTO DEMOCRÁTICO ENTRE OS PARES, e 1 (UM) indicado pelo 

Sinseri e mais 1 (UM) pelo Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Itaquaquecetuba.  

SEGUNDO PONTO 

Relação de funções obtidas de levantamento realizado pela 

diretoria do Sinseri, a fim de contemplar a categoria COMO UM 

TODO, será eleito 1 (UM) representante para cada segmento: 

 



 

 

 

 

1. Auxiliar de Creche (representará as Auxiliares); 

2. Vigia (representará os Vigias de todas as Secretarias); 

3. Auxiliar de Enfermagem;  

4. Técnico de Enfermagem; 

5. Enfermeiro; 

6. Agente Comunitário de Saúde; 

7. Agente Administrativo (representará os Agentes de to-

das as Secretarias); 

8. Auxiliar de Serviços Gerais (representará as Merendei-

ras, Serventes e Braçais no geral); 

9. Agente de Trânsito (representará todos os Agentes fis-

calizadores, de Tributos e Postura); 

10. Motorista (representará todos os Motoristas); 

11. Médico; 

12. Procurador; 

13. Professor; 

14. Guarda Civil Municipal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGRAS PARA A CANDIDATURA E GERAIS 

 

 Só podem concorrer SERVIDORES EFETIVOS CONCURSADOS; 

 Será apenas UM Servidor de cada cargo;  

 Os interessados devem se inscrever nos sites do Sinseri e da 

Prefeitura, com nome, RGF e cargo na Prefeitura; 

 As inscrições, impreterivelmente, ocorrerão nos dias 22 e 23 

de novembro. A partir da zero hora do dia 22, o formulário 

estará no - sinseri.com.br e itaquaquecetuba.sp.gov.br e 

ficará até às 20 horas de 23 de novembro; 

  A divulgação oficial dos inscritos será em 25 de novembro; 

 Importante: diretores do Sinseri não poderão se inscrever, 

pois a entidade fará uma indicação; 

 Não haverá remuneração para os participantes; haverá sim 

liberação por parte da Administração nos dias de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

http://sinseri.com.br/
http://www.itaquaquecetuba.sp.gov.br/


 

 

 

 

REGRAS PARA VOTAÇÃO (ELEIÇÃO) 

 

 Após as definições dos inscritos, a votação ocorrerá nos sites 

do Sinseri e Prefeitura -  dias 26, 27, 28,29 e 30 de novembro; 

 Poderão votar Servidores EFETIVOS CONCURSADOS median-

te VOTO ÚNICO (ou seja, se votar mais de uma vez SÓ TERÁ 

VALIDADE O PRIMEIRO VOTO DO SERVIDOR, conforme re- 

gistrado pelo Google Forms) - uma cópia do voto será envia-

do ao e-mail registrado pelo usuário como confirmação; 

 Na hora de votar, o Servidor deverá inserir o seu nome com-

pleto, RGF e cargo. IMPORTANTE: O VOTANTE SÓ PODERÁ 

ESCOLHER O REPRESENTANTE DO SEU SEGMENTO. Exem-

plo: Enfermeiro votará em Enfermeiro, Auxiliar de Serviços 

Gerais vota em cargo de Auxiliar (Merendeiras, Serventes e 

Braçais) e assim sucessivamente. ATENÇÃO: se um Enfer-

meiro votar em um Auxiliar de Creche, ou seja, segmentos 

diferentes, O VOTO NÃO SERÁ VALIDADO. 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESULTADO FINAL 

 

A apuração será nos dias 1º e 2 de dezembro. Na segunda, dia 6 

de dezembro, às 18 horas, o resultado oficial será divulgado nos 

sites do Sinseri e da Prefeitura e, dia 9 de dezembro, o mesmo será 

apresentado à Administração, contendo a relação dos 14 eleitos 

TITULARES); 14 suplentes (os segundos mais votados) e 2 (duas) 

indicações, sendo UMA do Sindicato e UM do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Itaquá. 

 

Para garantir a lisura e transparência do processo de escolha dos 

representantes, conferindo legitimidade aos atos, o Sinseri e a 

Prefeitura solicitaram que a OAB/SP - Subseção Itaquaquecetuba 

e o Jornal “Gazeta Regional” acompanhem todos os atos como 

agentes fiscalizadores e isentos. Pela Secretaria de Governo parti-

cipará o CPD. 

 

Saudações sindicais 

Clícia Mara Silva Damaceno 
Presidente do SINSERI 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaquaquecetuba 
 


