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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Avenida Lourival Melo Mota, s/nº - Bairro Cidade Universitária

Maceió-AL, CEP 57072-900
- h�p://hupaa.ebserh.gov.br

O�cio - SEI nº 159/2020/SUPRIN/HUPAA-UFAL-EBSERH

 

Maceió, 17 de junho de 2020.

Ilmº Sr

José Marcos gomes

DD Coordenador do Sintufal

Nesta/

Assunto: Plantão de 24 horas por servidores RJU lotados no Hupaa

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23540.011557/2020-16.

  

Sr Coordenador, cumprimentando a todos os membros desse douto Sindicato, em resposta ao
o�cio nº 19/2020 - SINTUFAL recebido em 15/06/2020, solicitando esclarecimentos a respeito de plantões 24 horas
de servidores lotados nesse regime, passamos a responder as perguntas.

Esclarecemos que a Superintendência só soube do tema via Sindicato, nunca chegou nenhuma
informação à essa Suprin - Hupaa que haveria ou houve essa proibição por algum setor. 

Há anos alguns setores do Hupaa que funcionam em regime de plantão tem funcionários RJU, a
questão é unicamente organizacional do setor, não houve nenhum encaminhamento da Superintendência sobre o
tema.

Em reunião nessa tarde, a chefia da Divisão de Enfermagem (Enfº César) comunicou a esta Suprin
que não houve nenhuma orientação dele proibindo essa escala, da mesma forma se pronunciou a gerência de
atenção à saúde. Cabendo portanto as chefias o controle de ponto, bem como definir qual a necessidade do setor, se
é possível atuar em regime de plantão ou se o setor funciona em regime diarista, bem como considerar o índice
de afastamentos por doenças ou outros. Da mesma forma, nos foi informado que houve uma consulta ao setor
jurídico no intuito de confirmar o nosso entendimento que não há proibição de plantões para o regime RJU.

Nesse sen�do, mais uma vez a Suprin informa que não faz dis�nção entre funcionários RJU ou
Ebserh. Nossos colaboradores tem toda a nossa admiração e respeito pelo esforço que fazem em prol da população.

Con�nuamos à disposição do Sindicato em seu papel de buscar posicionamentos oficiais para
embasar sua tomada de decisões, reconhecendo que os ganhos históricos dos trabalhadores da Universidade
ocorreram via demandas Sindicais, sendo este que responde também funcionário do regime RJU.

Da mesma forma, comunicamos a nossos servidores que a Suprin só se posiciona por o�cio circular
ou outros documentos ins�tucionais, desautoriza portanto o uso indevido de seu nome. Decisões que impactam na
vida do colaborador e que sejam atribuídas à gestão devem ser fundamentada e oficialmente divulgadas pela
Suprin, gerências ou divisões.

Entendendo como obrigação da gestão, proporcionar ambiente agradável e ergonômico para que
todos possam exercer da melhor forma possível sua a�vidade nesse Hupaa, nos colocamos também à disposição de
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qualquer colaborador que tenha necessidade de �rar suas duvidas e/ou encaminhar suas demandas. Estas serão
todas avaliadas e teremos o maior prazer em poder solucionar, como já estamos fazendo com algumas demandas
an�gas dos servidores que divulgaremos à todos, sugerindo as chefias, representantes de grupo ou ouvidoria aos que
assim prefiram para que as demandas possam chegar à Suprin, reiterando que da mesma forma é um prazer receber
o Sintufal em mesa de negociação se preciso.

Esperando que possamos cumprir o nosso papel de ajudar o cole�vo de trabalhadores do Hupaa, 
solicitamos ampla divulgação com grande es�ma, crescente admiração e alto apreço. 

   
 

  

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Celio Fernando de Sousa Rodrigues, Superintendente, em
17/06/2020, às 20:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7345996 e
o código CRC D813634F.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23540.011557/2020-
16
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