
ADUFOP abre edital de processo seletivo simplificado para contratação de jornalista

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação de 
jornalista para a ADUFOP. Os (as) interessados (as) devem enviar currículo, carta de 
apresentação até o dia 19 de março para o email secretaria@adufop.org.br. Os currículos 
selecionados serão encaminhados para entrevista. Mais informações no site da ADUFOP.

Comissão Eleitoral se reúne na ADUFOP

Os professores Luís Seixas (DEGEO), Fernando ABC 
(aposentado-EM) e Saturnino de Souza (aposentado-EM), 
eleitos para comporem a Comissão Eleitoral da entidade, 
se reuniram na sede da ADUFOP na manhã desta sexta, 
dia 9 de março. O assessor jurídico da entidade, Guido 
Coutinho, também esteve presente. Foram encaminhadas 
as ações para as eleições da Diretoria e Conselho de 
Representantes da ADUFOP, que acontecem nos dias 9 de 
10 de maio, concomitantemente às eleições do ANDES-SN. As inscrições de chapas estarão 
abertas de 12 de março a 12 de abril. Mais informações no site da entidade.

Dia Internacional de Luta da Mulher é marcado por ato público na Praça Tiradentes

Dia 8 de março foi marcado em Ouro Preto pelo Ato Público na Praça Tiradentes, organizado 
pelos coletivos feministas da região, com apoio do Comitê Central de Mobilização. Em todo 
o Brasil e em mais de 40 países, as mulheres saíram às ruas contra as desigualdades, a 
violência de gênero, o machismo e os ataques dos governos, como as reformas que atingem 
em cheio a população feminina do país. 

No Sindicato Nacional, durante o 37º Congresso, realizado em janeiro em Salvador (BA), os 
docentes deliberaram por lutar pela legalização do aborto, assim como pelo fortalecimento 
de oferta de políticas públicas de saúde direcionadas aos direitos sexuais e reprodutivos 
parar atender as mulheres. Além disso, irão intensificar a luta contra a PEC 181/15. Definiram, 
também, que as seções sindicais, em articulação com movimentos, lutem nas instituições 
de ensino para criar espaços que recebam denúncias e acolham vítimas de assédio sexual e 
moral, de machismo, e de outras formas de opressão, assim como apurem as denúncias com 
transparência, entre outras deliberações.

Veja mais fotos do ato no site da ADUFOP.

Seção Sindical do ANDES-SN
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Agenda
Plantão da Assessoria Jurídica - Março
• Dia 13/03, terça-feira - 14h às 17h
Local: Sede da ADUFOP (Rua Antônio José 
Ramos, 65, Bauxita)
Os interessados devem fazer o agendamento, 
indicando o dia e horário, bem como a descrição 
do assunto pelo email: juridico@adufop.org.br.

www.adufop.org.br

• De 12 de março a 12 de abril
Inscrição das chapas para Eleições para Diretoria 
e Conselho de Representantes da ADUFOP

• Dias 9 e 10 de maio
Eleições para Diretoria e Conselho de 
Representantes - ADUFOP e Diretoria ANDES-SN


