
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 13º CONGRESSO ESTADUAL DO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO-GROSSO – SINTUF-MT 
– CONSINTUF-MT – “EXTRAORDINÁRIO” - SOMOS SERVIDORES PÚBLICOS 
E MERECEMOS RESPEITO 

A Coordenação Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-
Administrativos em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso – 
SINTUF-MT – no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto do Sindicato, 
conforme artigo 12 a 21 CONVOCA os sindicalizados (as) para participarem do 
CONGRESSO ESTADUAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO-
GROSSO – CONSINTUF-MT, em caráter EXTRAORDINÁRIO, a realizar-se nos 
dias 11 e 12 de agosto de 2022, na UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso 
- Campus Universitário de Cuiabá   Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: 
Boa Esperança CEP: 78060-900, no Auditório da faculdade de Agronomia e 
Zootecnia - FAAZ, Helmut Forte Daltro “Batatão” tendo como pauta a 
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, com o escopo de promover alterações no Estatuto 
do SINTUF-MT no que concerne à abrangência da categoria representada e 
demais previsões estatutárias que não estejam de acordo com as exigências da 
Portaria nº 17.593, de 24 de julho de 2020 do Ministério da Economia e Portaria 
nº 671, de 8 de novembro de 2021 do Ministério do Trabalho e Previdência, para 
fins de obtenção de registro sindical, bem como sua aprovação nesta instância 
deliberativa máxima.  De acordo com o parágrafo único, do art. 12 do estatuto 
vigente, fica ainda a convocação estendida para tratar do seguinte temário, a ser 
submetido à aprovação no início dos trabalhos: Conjuntura Nacional e 
Internacional; Histórico e ataques à carreira dos Servidores Públicos das 
Universidades.  

Exposição de motivos 
 

             A Coordenação Colegiada do SINTUF MT, apresentou ao Conselho 
de Representantes, reunido no dia 06 de julho às 14:00hs na sede do SINTUF 
MT, a justificativa para convocação do CONSINTUF em caráter extraordinário, 
que se deve à necessidade de realizar correções no Estatuto do SINTUF-MT, as 
quais foram exigidas no processo de regularização do Registro Sindical junto ao 
Ministério da Economia e outras adequações que se mostrarem necessárias. 
Também serão abordados temas como: Conjuntura Nacional e Internacional; 
Histórico e ataques à carreira dos Servidores Públicos das Universidades. O 
Conselho de Representantes aprovou a realização do Congresso mediante as 
justificativas apresentadas, além de indicar membro para a comissão de 
organização do CONSINTUF, que também será constituída pela Coordenação 
Colegiada do SINTUF e deverá confeccionar o regimento do 13º CONSINTUF. 

Cuiabá, 11 de julho de 2022 

 
 Coordenação Colegiada do SINTUF-MT 


