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I – INTRODUÇÃO 

 

O Relatório ora apresentado tem como objetivo preliminar o cumprimento do inciso 

XI, do artigo 3º, do Regimento Interno da CPPTA, que dispõe sobre a apresentação de 

relatório à administração superior e ao Sindicato dos Técnicos Administrativos da UERN – 

SINTAUERN, visando dar conhecimento das atividades desenvolvidas pela Comissão 

Permanente de Pessoal Técnico Administrativo, no período de novembro de 2013 a novembro 

de 2014. 

A Comissão Permanente de Pessoal Técnico Administrativo – CPPTA foi criada pela 

Portaria de n° 11/94 – GR/URRN, de 14 de março de 1994, sendo um órgão de representação 

autônoma dos servidores da FUERN, com a incumbência de acompanhar e assessorar a 

execução da política de pessoal técnico administrativo da Instituição. 

A CPPTA é constituída atualmente por oito membros, sendo 03 (três) representantes 

designados titulares e 02 (dois) suplentes eleitos em Assembleia Geral do SINTAUERN, além 

de 02 (dois) representantes titulares e 01 (um) membro suplente nomeados pelo Reitor da 

UERN, porém, com a aprovação do novo Regimento Interno em junho deste ano, a Comissão 

passará a ter 11 (onze) membros a partir do próximo mandato, 04 (quatro) representantes 

designados titulares e 02 (dois) suplentes eleitos em Assembleia Geral do SINTAUERN e 03 

(três) representantes titulares e 02 (dois) membros suplentes nomeados pelo Reitor da UERN, 

A Comissão encontrava-se inativa e foi recomposta através da Portaria nº 7275/2012 

– GR/UERN, ficando ociosa a vaga de um representante suplente eleito em Assembleia Geral 

do SINTAUERN, por falta de candidatos. Em catorze de novembro de 2012 os membros 

escolhidos foram empossados e na mesma ocasião foram escolhidos Presidente, Vice-

Presidente e Secretária, permanecendo a estrutura da Comissão da seguinte forma:  

Quadro 1: Membros da CPPTA e suas funções 

Nome Representação Função 

Iata Anderson Fernandes  Representante nomeado pelo Reitor Presidente 

Maria Edineide Ferreira Mota Representante eleito em 

Assembleia do SINTAUERN 

Vice-

Presidente 

Francilúzia Araújo Representante eleito em 

Assembleia do SINTAUERN 

Secretária 

Wendell Carlos Evangelista Pontes Representante eleito em 

Assembleia do SINTAUERN 

Titular 

Ricardo Sérgio de Medeiros Representante nomeado pelo Reitor Titular 

Petrônio Oliveira de Andrade Representante eleito em 

Assembleia do SINTAUERN 

Suplente 

Nadja Helena Trigueiro de Sousa Praxedes Representante nomeado pelo Reitor Suplente 
 



 

Naquela data foi escolhido também um membro para representar a CPPTA na 

Comissão Central do Estágio Probatório dos Técnicos Administrativos – CCEPTA, sendo 

aclamado o nome de Maria Edineide Ferreira Mota.    

No decorrer desse segundo ano do mandato, do biênio 2012-2014, foram realizadas 

06 (seis) reuniões. O Quadro 2 apresenta os nomes e a frequência dos membros da Comissão 

no período. 

 

Quadro 2: Frequência dos Membros da CPPTA 

Membros Número de 

presenças 

Número de ausências 

justificadas 

Iata Anderson Fernandes – Presidente  5 1 

Maria Edineide Ferreira Mota – Vice-Presidente 5 1 

Francilúzia Araújo – Secretária  5 - 

Wendell Carlos Evangelista Pontes – Titular 5 1 

Ricardo Sérgio de Medeiros – Titular 5 1 

Petrônio Oliveira de Andrade – Suplente  4 1 

Nadja Helena Trigueiro de Sousa Praxedes – 

Suplente  
3 - 

 

O funcionamento da Comissão observa o quórum mínimo de 2/3 (dois terços) de 

seus membros e as decisões são tomadas predominantemente por consenso. 

 

II – AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

Com o intuito de apresentar uma visão geral acerca do trabalho da CPPTA, 

descreveremos algumas das atividades desenvolvidas pela Comissão, no período de novembro 

de 2013 a novembro de 2014: 

No ato de instalação da Comissão ocorrido em novembro de 2012, recebemos a 

determinação da Reitoria, através do Artigo 3º da Portaria nº 7275/2012 – GR/UERN, para 

elaborarmos uma proposta de atualização do Regimento Interno da Comissão, que foi criado 

em 11 de janeiro de 1995. Em cumprimento, a Comissão entregou a proposta de atualização 

do Regimento para apreciação do Conselho Diretor, em vinte e cinco de fevereiro de 2013, 

porém, somente em 24 de junho de 2014, o Conselho Diretor aprovou o novo Regimento 

Interno, conforme Resolução nº 27/2014 – CD. 



Durante esse ano, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis – 

PRORHAE submeteu alguns processos à apreciação e emissão de parecer por parte da 

CPPTA, conforme temas descritos abaixo: 

 

Quadro 3: Balanço dos Processos 

Tipo do Processo Quantidade de Processos analisados 

Mudança de Regime de Trabalho de 20h para 40h 1 

Mudança de Nível - Técnico de Nível Intermediário 

para Técnico de Nível Superior 
2 

Mudança de Regime de Trabalho de 40h para 30h 2 

Mudança de Regime de Trabalho de 30h para 40h 1 

 

Os processos que chegam para apreciação da CPPTA são remetidos pela PRORHAE 

ou Administração Superior, porém, chamamos a atenção para o fato de que as deliberações da 

CPPTA têm caráter consultivo, cabendo à Administração Superior a decisão final. 

Uma outra ação realizada foi a otimização do link da CPPTA na página UERN, onde 

estão descritas todas as informações pertinentes da Comissão, devidamente atualizadas, como 

Regimento Interno, Calendário de reuniões, nomes dos membros e relatórios das atividades 

desenvolvidas. 

É importante ressaltar que durante este ano algumas dificuldades foram enfrentadas, 

especialmente no que diz respeito ao reconhecimento e a afirmação do trabalho da Comissão 

e suas atribuições. As solicitações emitidas a alguns órgãos da instituição ultrapassaram os 

limites da morosidade, bem como, os processos que tratam da execução da política de pessoal 

técnico administrativo da Instituição que algumas vezes não são enviados pela Pró-Reitoria de 

Recursos Humanos para apreciação da Comissão, ou são enviados e em seguida finalizados 

pela Pró-Reitoria sem o parecer da Comissão e tampouco nos comunicar sobre a dispensa do 

nosso trabalho. Outrossim, é oportuno lembrar que somos uma das quatro comissões 

permanentes previstas no Artigo 24. do Regimento Geral da UERN e temos nossas 

atribuições regulamentadas através da Resolução nº 27/2014  – CD, que aprova o Regimento 

Interno da CPPTA. 

 

 

 

 

 



III – CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

Face às considerações apresentadas neste documento, submetemos à Administração 

Superior e ao Sindicato dos Técnicos Administrativos da UERN – SINTAUERN o Relatório 

de Atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente de Pessoal Técnico Administrativo - 

CPPTA, no período de novembro de 2013 a novembro de 2014. 

Por ser oportuna, a Comissão enfatiza o esforço coletivo e o empenho constante dos 

seus membros no desenvolvimento das atividades, especialmente por se tratar de uma 

Comissão com poucos membros, onde a dedicação de titulares e suplentes torna-se inevitável. 

 

Mossoró/RN, 12 de novembro de 2014. 
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Presidente da CPPTA 

 

Maria Edineide Ferreira Mota 

Vice-Presidente da CPPTA 

 

 

 

 

 

Francilúzia Araújo 

Secretária 

 

  

 

 

 

Wendell Carlos Evangelista Pontes 

Titular 

Ricardo Sérgio de Medeiros 

Titular 

 

 

 

 

 

 

Petrônio Oliveira de Andrade 

Suplente 

 

 

 

 

 

 

Nadja Helena Trigueiro de Sousa Praxedes 
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