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Ofício nº. 068-10/2019                                                                 Salvador, BA em 15 de outubro de 2019. 
 
À 
Ilustríssima Senhora 
Profª. Dra. Denise Vieira da Silva  
M.D. Pró-Reitora de Desenvolvimento de Pessoas – PRODEP/UFBA. 

 

Proposta dos trabalhadores do HU,s da UFBA 

Após mais de meia década da assinatura do contrato da UFBA com a EBSERH, a categoria dos TAEs ainda se 

cerca de inseguranças, no que tange a transição da empresa para a gestão plena. 

Os (As) trabalhadores (as) dos HUs (MCO e COM-HUPES) em especial, lembram-se do tumultuado período de 

adesão/implantação das atividades em suas unidades, onde era perceptível o desconhecimento e o desrespeito 

da legislação do RJU e as rotinas e normatizações vigentes, envolvendo os (as) servidores (as). 

Hoje, dentro do hospital e da maternidade, existem dois regimes de vínculos (RJU e CLT) e com um efetivo 

celetista duplamente maior de empregados públicos. O volume de capacitações acaba sendo voltado quase 

que com exclusividade para os empregados, em virtude da influência na progressão dos mesmos. 

Lembrando que a cessão dos TAEs à EBSERH foi revogada, ainda permanece o desconforto da dúvida sobre a 

responsabilidade da administração dos trabalhadores RJU no que diz respeito às suas principais demandas.  

Portanto, a categoria encaminha suas principais solicitações, como forma de garantir a Autonomia Universitária, 

o respeito e a garantia da histórica identidade RJU na Universidade e nos Hospitais Universitários:  

 Assegurar qualificação e capacitação de todos os trabalhadores RJU do COM-HUPES. 

 Garantia de atendimento e acompanhamento dos servidores RJU do COM-HUPES pelo Serviço de 

Saúde Ocupacional e Segurança do trabalho do referido Complexo Hospitalar inclusive ao que tange os 

exames periódicos. 

 Manutenção de paridade entre os vínculos nos espaços de deliberação existentes e que por ventura 

venham a existir onde couber representação de trabalhadores.  

 Manutenção do Conselho Gestor como órgão de deliberação do Complexo Hospitalar. 

 Assegurar que as avaliações de desempenho de servidores do RJU do complexo Hospitalar sejam 

realizadas e assinadas exclusivamente por servidores do mesmo regime. 

 Manutenção das escalas de serviço com contabilização da 13º hora do Serviço noturno para fins de 

cálculo da carga horária. 

 Manutenção das escalas de trabalho com a garantia de pelo menos 01 final de semana completo de 

folga por mês sem prejuízo da carga horária. 

 

 

Almira Maria Santos do Rosário 

Seção Sindical do COMHUPES (HUPES - CPPHO - AMN) 

http://www.mte.gov.br/editais/ed_04_2007_impugnacao.pdf
https://www.ufba.br/conteudo/pr%C3%B3-reitoria-de-desenvolvimento-de-pessoas

