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INFOSNESUP VOLTA A SER PUBLICADO
Retoma-se com esta edição a publicação, esperamos que agora mais regular, da
Newsletter Electrónica do SNESup que saiu de Março a Maio de 2004. A solução gráfica
é menos ambiciosa do que a tentada anteriormente, mas por isso mesmo pensamos
que facilitará a produção deste instrumento de informação, distribuído exclusivamente
a associados.

MUDANÇAS NA COORDENAÇÃO DA DIRECÇÃO E DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINA
Por iniciativa do colega Luís Moutinho, que assegurou a presidência durante a primeira
parte do seu mandato, a Direcção do SNESup elegeu em 8 de Janeiro último uma nova
equipa coordenadora, integrada por Joaquim Infante Barbosa (Presidente), Amélia
Loja e Henrique Curado (Vice-Presidentes) e por Paulo Peixoto (Tesoureiro).
Luís Moutinho, que se mantém como membro do Conselho Nacional do Sindicato,
manifestou no seu Blogue Univercidade (http://universitas. blogspot. com) o seu
agrado pela solução encontrada, em palavras que muito nos sensibilizaram. Desejamos
a este colega, que assumiu pela primeira vez a presidência da direcção em Maio de
2002 no decurso do anterior mandato dos órgãos nacionais, as maiores felicidades na
sua vida académica e pessoal, bem como na intervenção cívica que continua a
desenvolver.
Também por iniciativa do seu Presidente, colega Jorge Morais, a Comissão de
Fiscalização e Disciplina elegeu novo Presidente e Vice-Presidente, cargos que ficaram
preenchidos, respectivamente, por Paulo Lopes e Marina Vieira da Silva.

NOVAS DELEGADAS REGIONAIS
A colega Elizabete Freire irá passar a assegurar a coordenação da Delegação Regional
de Lisboa e a colega Beatriz Xavier encontra-se já em funções como nova Delegada
Regional de Coimbra.
Realizou-se entretanto no dia 19 de Janeiro uma reunião dos delegados sindicais de
Lisboa e Setúbal.

ENCONTRO SOBRE A APLICAÇÃO DOS ESTATUTOS DE CARREIRA
Por iniciativa do Conselho Nacional do Sindicato vai ter ligar nos próximos dias 8 e 9
de Abril, em Lisboa um Encontro sobre a Aplicação dos Estatutos de Carreira.
O Encontro será estruturado em 4 sessões: Boas e más práticas na aplicação dos
Estatutos de Carreira. A transparência e a isenção nos procedimentos de admissão e
de promoção. Mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos. Estatuto de carreira
docente unificado.
Brevemente serão enviadas a todos os associados fichas de inscrição e um inquérito
para ser devolvido via RSF.

TRANSPARÊNCIA NOS CONCURSOS
Na sequência do alerta que lançámos em relação a um concurso polémico da ESTG de
Leiria, recebemos de diversos colegas informações sobre outros concursos, tanto
daquela instituição, como de outras.
Esta temática será debatida no Encontro e, possivelmente, no próprio Conselho
Nacional do Sindicato.

SNESUP PARTICIPA NO CONSELHO CONSULTIVO DA ESE DE LISBOA
O SNESup participou, através do colega David Cranmer, na reunião do Conselho
Consultivo da Escola Superior de Educação de Lisboa que teve lugar no passado dia 19
de Janeiro.

DECLARAÇÕES PARA O IRS DE 2004
Recordamos a todos os colegas que os serviços do Sindicato irão enviar declarações
comprovativas do pagamento de quotas apenas aos colegas que pagam por cheque ou
transferência bancária. Os colegas que descontam em folha têm o valor das quotas
que pagaram indicado nas declarações passadas pelos serviços processadores dos
vencimentos. Se for necessária uma declaração do Sindicato, poderá esta ser pedida
para secretariado@snesup. pt
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