
REGIMENTO INTERNO DA SEÇÃO SINDICAL DOS 
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR/RN. 
 

TÍTULO I 
DA CONSTITUIÇÃO, FINS E DURAÇÃO. 

 
Art. 1º. A Seção Sindical do Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação do 
Ensino Superior – órgão de deliberação desta entidade, constituído pelos trabalhadores 
ativos, pensionistas e aposentados sindicalizados da Universidade Federal Rural do 
Semiárido – UFERSA – é a quinta instância organizativa do SINTEST/RN, constituída 
pelos sindicalizados que se situam na circunscrição da Universidade Federal Rural do 
Semiárido – UFERSA, ente jurídico de direito privado, sem fins econômicos e de 
duração indeterminada, doravante denominado SEÇÃO SINDICAL DA UFERSA, 
com sede e foro na cidade de Mossoró, tendo por base territorial os municípios com 
Campus e Campi da Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA, conforme 
resolução do XV Congresso Estadual do SINTEST/RN em consonância com o artigo 9º, 
inciso V, do Estatuto do Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação do Ensino 
Superior. 
 
Art. 2º. A Seção Sindical é a quinta instância organizativa do SINTEST/RN, constituída 
pelos sindicalizados que se situam fora da sede do SINTEST/RN ou em 
estabelecimentos de educação de ensino superior público federal, de acordo com as 
deliberações do Congresso Estadual do SINTEST/RN ou do Conselho de 
Representantes do SINTEST/RN. 
 
Art. 3º. A Seção Sindical terá direito a 01 (um) representante com direito a voz e voto 
na Direção Estadual. 
 
§ 1º. O representante tem a atribuição de representar a Seção Sindical na Direção 
Estadual. 
 
§ 2º. O representante da Seção Sindical será escolhido entre os membros da 
Coordenação da Seção Sindical e referendado pela Assembleia da base. 
 
Art. 4º. São atribuições da Seção Sindical da UFERSA: 
 
a) Encaminhar na sua base específica a política geral, o plano de ação e as deliberações 
das instâncias do SINTEST/RN; 
 
b) Organizar as campanhas de filiação dos trabalhadores de sua base ao SINTEST/RN; 
 
c) Propor a criação de grupos de trabalhadores internos, quando assim julgar necessário, 
com as mesmas competências previstas no estatuto do SINTEST/RN; 
 
d) Defender os interesses e direitos individuais e coletivos dos trabalhadores vinculados 
ao SINTEST/RN, dentro de sua área de abrangência, observadas às disposições 
estatutárias e legais; 
 



e) Representar perante as autoridades administrativas e judiciais e outras constituídas, os 
interesses administrativos, trabalhistas e políticos dos trabalhadores vinculados ao 
SINTEST/RN e dentro de sua área de abrangência, inclusive para fins de substituição 
processual; 
 
f) Celebrar contratos e convênios, observadas as disposições previstas neste Estatuto, 
devendo, em caso de contratação de pessoal para o quadro funcional da Seção Sindical, 
ser submetido à aprovação da Direção Estadual; 
 
g) Promover, dentro de sua área de abrangência, assembleias, seminários, palestras e 
outros eventos para aumentar o nível de organização e conscientização dos 
trabalhadores; 
 
h) Participar de eventos intersindicais e outros fóruns, implementando lutas do interesse 
dos trabalhadores, dentro de sua área de abrangência; 
 
i) Avançar na unidade da classe trabalhadora, lutando por sua independência 
econômica, política e organizativa; 
 
j) Promover medidas pertinentes à orientação, informação e proteção técnica e jurídica 
aos filiados, desde que comprovadamente relacionados com o âmbito jurídico, político e 
administrativo, próprio da ação sindical; 
 
k) Eleger delegados para participar das plenárias da federação, conforme disposição do 
Estatuto do Sindicato. 
 
Art. 5º. A Seção Sindical da UFERSA é dotada de autonomia financeira, administrativa, 
patrimonial, política e gerencial, sendo regida pelo Estatuto do SINTEST/RN e por este 
Regimento Interno. 
 
§ 1º. Os repasses mensais do SINTEST/RN para a Seção Sindical da UFERSA serão 
feitos no limite de 90% (noventa por cento) do que for arrecado pela Seção, observado 
os termos previstos no Estatuto do SINTEST/RN.  
 
§ 2º. Os repasses anuais do fundo de greve do SINTEST/RN para a Seção Sindical da 
UFERSA serão feitos no limite de 100% (cem por cento) do que for arrecadado pela 
Seção, observado os termos previstos no Estatuto do SINTEST/RN. 
 

TÍTULO II 
DO PATRIMÔNIO E FINANÇAS 

 
Art. 6°. A Seção Sindical da UFERSA possui autonomia financeira, administrativa, 
patrimonial, política e gerencial, sendo regida pelo Estatuto do Sindicato Estadual dos 
Trabalhadores em Educação do Ensino Superior – SINTEST e por este Regimento 
Interno. 
 
Parágrafo único. Refere-se à infraestrutura necessária à mobilização da categoria e todas 
as atividades políticas sindicais que a base julgar necessária. 
 
Art. 7°. O patrimônio será constituído de: 



a) Contribuição Sindical de sua base territorial repassada pelo SINTEST/RN; 
 
b) Bens adquiridos pela Seção sindical; 
 
c) Doações aprovadas em Assembleia local; 
 
d) Receitas adquiridas provenientes de eventos diversos desde que esteja em 
consonância com o planejamento ou orientação da Assembleia Geral das demais 
instâncias, respeitando-se o que reza este Regimento Interno; 
 
e) Aplicações financeiras, bens e capital. 
 

TÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO DA SEÇÃO SINDICAL 

 
Art. 8°. A Seção Sindical será composta pelos seguintes cargos: 
 
a) Um Coordenador Geral; 
 
b) Um Coordenador Administrativo; 
 
c) Um Coordenador de Finanças; 
 
d) Um Coordenador de Comunicação; 
 
e) Um Coordenador de Aposentados e Pensionistas; 
 
f) Dois Coordenadores Suplentes; 
 
g) Um Sub-Coordenador em cada Campi Avançado. 
 
§ 1º. Os Sub-Coordenadores dos Campi Avançados será um associado lotado no Campi 
que representará. 
 
§ 2º. Em caso de ausência, impedimento, remoção ou transferência do Sub-Coordenador 
da lotação que serviu de base para a eleição, caberá à Coordenação Geral da Seção 
Sindical indicar um substituto com lotação na respectiva base. 

 
TÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS COORDENADORES DA SEÇÃO 
SINDICAL 

 
Art. 9°. São atribuições da Seção Sindical todas as previstas no artigo 39 do Estatuto do 
SINTEST/RN, além das seguintes: 
 
Art. 10. Compete ao Coordenador Geral: 
 
a) Encaminhar na sua base específica a politica geral, o plano de ação e as deliberações 
das instâncias superiores do SINTEST/RN; 



b) Organizar as campanhas de filiação dos trabalhadores de sua base ao SINTEST/RN; 
 
c) Assinar, quando preciso, acordos, contratos e convenções com as direções dos 
estabelecimentos situados em sua base específica; 
 
d) Assinar cheque em conjunto com o Coordenador de Finanças; 
 
e) Elaborar junto aos demais coordenadores setoriais o planejamento das ações 
politicas; 
 
f) Convocar e coordenar as assembleias locais da Seção Sindical; 
 
g) Assinar atas papéis e livros contábeis referentes às finanças da Seção Sindical; 
 
h) Responsabilizar-se e responder junto ao Coordenador de Finanças pelo patrimônio da 
Seção Sindical; 
 
i) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno. 
 
Art. 11. Compete ao Coordenador Administrativo: 
 
a) Encarregar-se da correspondência da Seção Sindical; 
 
b) Arquivar toda documentação em lugar seguro após socializar as informações com 
todos os coordenadores da Seção Sindical; 
 
c) Manter informada à Direção do SINTEST/RN sobre comunicações que vierem a 
contribuir com o intercâmbio de informações; 
 
d) Secretariar as reuniões da Seção Sindical e proceder à lavragem das atas, a serem 
lidas no inicio da reunião subsequente; 
 
e) Colaborar com o processo administrativo e patrimonial da Seção Sindical; 
 
f) Substituir e suceder o Coordenador Geral em caso de impedimento e afastamento; 
 
g) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno.  
 
Art. 12. Compete ao Coordenador de Finanças: 
 
a) Assinar cheques em conjunto com o Coordenador Geral da Seção Sindical; 
 
b) Responsabilizar-se pela Administração das Finanças e de todo o patrimônio 
financeiro da Seção Sindical; 
 
c) Responsabilizar-se pelo planejamento financeiro, recebimentos e pagamentos de 
despesas fixas, desde que autorizadas pelo conjunto dos coordenadores da Seção. As 
despesas eventuais deverão ser aprovadas em assembleias locais da categoria; 
 



d) Assinar livros e papéis contábeis, emitir demonstrativos para apresentação ao 
conselho fiscal, devidamente assinados, bem como efetuar a prestação de contas mensal 
e anual; 
 
e) Prestar contas das movimentações financeiras da Seção Sindical mensalmente, 
devendo o balanço ser publicado nos meios de comunicação da categoria; 
  
f) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno. 
 
Parágrafo único. A prestação de contas deverá ser apresentada até o último dia do mês 
subsequente ao exercício de referência. A dilação desse prazo exigirá autorização 
formal da Direção da Seção Sindical. 
 
Art. 13. Compete ao Coordenador de Comunicação: 
 
a) Coordenar os veículos de comunicações existentes na Seção Sindical, 
responsabilizando-se pela edição e publicação do material de comunicação; 
 
b) Organizar a divulgação de informações e das posições da Seção Sindical para outros 
setores da sociedade; 
 
c) Organizar, firmar e divulgar convênios; 
 
d) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno.  

 
Art. 14. Compete ao Coordenador de Aposentados e Pensionistas: 
 
a) Implementar o Departamento de modo a assegurar plena cobertura dos interesses dos 
aposentados e pensionistas; 
 
b) Encaminhar a luta dos servidores aposentados e pensionistas em todas as instâncias 
do Sindicato; 
 
c) Implementar o intercâmbio com as diversas entidades organizadas dos trabalhadores 
e da sociedade civil; 
 
d) Realizar cursos específicos no sentido de permitir a constante informação e 
atualização nos assuntos que lhe digam respeito; 
 
e) Incentivar a participação efetiva dos aposentados e pensionistas em atividades 
desenvolvidas pelo Sindicato, valorizando a sua contribuição através da experiência 
acumulada; 
 
f) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto. 
 
Art. 15. Compete aos Coordenadores Suplentes: 
 
a) Substituírem os Coordenadores Titulares temporária e permanentemente, nos termos 
do artigo 59 do Estatuto do SINTEST/RN, observada as especificações seguintes. 
 



§ 1º. Em caso de vacância, temporária ou definitiva, do Coordenador Geral, deverá o 
Coordenador Administrativo substitui-lo ou sucede-lo, assumindo um dos Suplentes o 
cargo vago, escolhido por votação da Direção da Seção Sindical. 
 
§ 2º. Quaisquer dos demais cargos tornando-se vago deverão ser preenchidos por um 
dos Suplentes, escolhido por votação da Direção da Seção Sindical. 
 
Art. 16. Compete aos Sub-Coordenadores representarem a Seção Sindical perante a base 
pela qual foram eleitos ou indicados, nos termos delimitados pela Coordenação Geral. 
 

TÍTULO V 
DAS ELEIÇÕES 

 
Art. 17. As eleições para a Direção da Seção Sindical dar-se-ão na base territorial 
definida, em escrutínio secreto, universal e direto, e em um único dia, podendo ocorrer 
concomitantemente em locais que dificultem o translado dos eleitores. 
 
a) Para concorrer ao pleito eleitoral, exigir-se-á a comprovação de que o servidor está 
quite com sua contribuição sindical, a mais de 90 (noventa dias) antes do pleito; 
 
b) As eleições serão convocadas pela direção do SINTEST/RN, que disponibilizará 
obrigatoriamente um ou mais diretores para acompanhar o pleito; 
 
c) A data, horário e local da votação, deverão ser repassados para o SINTEST/RN a fim 
de melhor contribuir com o processo; 
 
d) O processo eleitoral deverá ser conduzido por uma comissão eleita pela base, 
composta de 5 (cinco) membros, sendo 3 (três) titulares e 2 (dois) suplentes, que 
encarregar-se-á de proceder as normas eleitorais, e viabilizar o processo de votação, a 
apuração e proclamação dos resultados; 
 
e) O processo de candidatura deverá se dar através de chapa, que serão sorteados pela 
comissão eleitoral, para aquisição dos números das respectivas chapas; 
 
f) Na ocorrência de conflitos, a comissão eleitoral ou qualquer sindicalizado poderá 
convocar a direção do sindicato para auxiliar a comissão eleitoral; 
 
g) A composição da direção desta Seção Sindical se dará em consonância com o art. 41 
do Estatuto do SINTEST/RN.      

 
TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art.18. Os sindicalizados do SINTEST/RN – Seção Sindical devem permanentemente 
auxiliar os coordenadores sindicais nas tarefas de construção da organização dos 
trabalhadores. 
 
Art.19. Em caso de extinção ou dissolução da Seção Sindical, o patrimônio deverá ser 
incorporado ao SINTEST/RN, após aprovação da assembleia geral. 



Art. 20. Este instrumento será discutido e aprovado pela base especifica em assembleia 
geral. 
 
Art. 21. O mandato da direção da Seção Sindical terá duração de 3 (três) anos a contar 
da data da sua posse. 
 
Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos em assembleia local ou geral e/ou no 
congresso estadual do SINTEST/RN. 
 
Mossoró/RN, 22 de março de 2018. 
 
 
 


