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ATA DA 3ª REUNIÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM E DUCAÇÃO (TAE)

DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIFAL

A reunião realizada no dia  06 de maio foi  iniciada  às quinze horas e finalizada

às quinze horas e trinta minutos, no Laboratório  de Química Geral e Inorgânica

Q  212. A  reunião  foi  presidida  pelo  Diretor  em  exercício  Eduardo  Tonon  de

Almeida.  Estiveram  presentes  os  TAES:  Denis  de  Carvallho  Augusto,  Kris

Simone Tranches, Maria Nazarello Eliziário, Marília  Martins Silveira  e também a

secretária do Instituto de Química,  Talitha Roberta Costa dos Santos . O Diretor

Eduardo  Tonon  de  Almeida ,  iniciou a  reunião  comunicando  aos  TAEs sobre  a

Função  Gratificada  concedida  pelo  Reitor  para  a  TAE  Marília  Martins  Silveira

conforme portaria nº 1.018 do dia dia 06 de maio de 2013. A seguir, explicou que o

Reitor orientou que a FG-2 é concedida para servidor TAE que esteja exercendo

trabalhos administrativos,  como é caso da TAE Marília,  que já estará  exercendo

estas funções juntamente com a secretária do Instituto de Química, devido ao seu

afastametno  das  atividades  de  laboratório  em virtude  de  gravidez.  Diante  disso,

consultou a opinião dos TAEs presentes, e não houve manifestação contrária.  Após,

o professor  Eduardo Tonon de Almeida  explicou sobre a  vaga do concurso do

campus de Poços de Caldas para o preenchimento da vaga para TAE do Instituto de

Química, para preenchimento da vacância produzida pela TAE Marcela Marília de

Lima.  E  também  informou  que  enviou  para  Pró-Reitoria  de  Administração  e

Finanças,  uma solicitação  de auxiliar  ou  técnico  de  laboratório  terceirizado  para

ocupar a vaga da TAE Marília. Então, diante disso, a TAE Maria Nazarello Eliziário

sugeriu que, já que iriam contratar ou até mesmo aproveitar o concurso de Poços de

Caldas, poderia ser conversado com estas pessoas, para que viessem trabalhar no

período da tarde e da noite  e  assim o TAE Denis  poderia  vir  durante  o dia  até

mesmo  para  substitutir  a  TAE  Marilia,  pois  esta  ficará  afastada  durante  a  sua

gestação e licença maternidade. Porém, o TAE Denis de Carvalho Augusto disse

que não era o momento oportuno para discutir este assunto. Então, a TAE  Maria
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Nazarello Eliziário  respondeu ao TAE Denis que o momento era este para resolver

esta questão,  já  que ele tem interesse em trabalhar  no período diurno. E ainda,

acrescentou  que ela  não tem interesse em mudar para o turno da noite.  Diante

disso, solicitou que deveria ficar claro, e decidido a questão do horário da noite, para

que  o  Denis  não  precisasse  mais  vir  neste  período.  Porém,  o  TAE  Denis  de

Carvalho Augusto  reforçou dizendo que ainda não era momento para este assunto

estar sendo discutido. Assim, o professor Eduardo Tonon de Almeida  disse a todos

que estará informando sobre o andamento da contratação de um auxiliar ou técnico

de laboratório. A reunião foi encerrada e lavrou-se esta ata que será assinada pelos

que a aprovam:

Eduardo Tonon de Almeida               __________________________________

TAE Dênis de Carvalho Augusto      __________________________________

TAE Kris Simone Tranches Dias      __________________________________

TAE Maria Nazarello Eliziário          ___________________________________

TAE Marília Martins Silveira         __________________________________

Secretária IQ Talitha Roberta Costa   ________________________________
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