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OFÍCIO SINTFUB                                           Brasília, 26 de maio de 2021.   

 

 

 

Ao. Exmo.   

OSNEI OKUMOTO 
Secretário de Saúde  
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal  
Brasília/DF  

 

Assunto: Vacinação de profissionais da educação – Servidores técnico-
administrativos da Universidade de Brasília  
 

 

 

Exmo. Sr. Secretário, 
 

O SINDICATO DAS TRABALHADORAS E DOS TRABALHADORES 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS NO 
DISTRITO FEDERAL - SINTFUB/DF, entidade sindical regularmente constituída, inscrito 
no CNPJ sob o nº 01.633.692/0001-78, com sede no Campus Universitário, Asa Norte, 
Edifício Multi-Uso 1, Bloco C, 1º andar, Brasília/DF, vem, respeitosamente, perante V. 
Exa., dizer e requerer o que segue: 

 
Inicialmente, importante destacar que o SINTFUB é o legítimo 

representante sindical da categoria de trabalhadoras e trabalhadores técnico-
administrativos, ativos, aposentados e pensionistas, que atuam junto às Universidades 
Federais no Distrito Federal.  

 
Diante disso, é legítimo representante sindical dos servidores técnico-

administrativos da Universidade de Brasília. 
 
O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Saúde, 

divulgou o início da vacinação dos profissionais da educação na última quinta-feira (20) 
Há expectativas de que esse processo seja, inclusive, antecipado, caso as novas doses 
de vacinas para o DF esta semana cheguem antes da data prevista.  

 
Segundo noticiado, foram reservadas 10 mil doses de vacinas, 

inicialmente, aos professores e funcionários de creches públicas e privadas. Além disso, a 
previsão da campanha é atender, nas etapas seguintes, os profissionais de educação de 
todas as instituições públicas e privadas.  

 
Os servidores técnico-administrativos das Universidades Federais, nos 

termos da Lei Federal 11.092/2005, possuem atribuições gerais de planejar, organizar, 
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executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino, à 
pesquisa e à extensão nas Instituições Federais de Ensino. Também, executar tarefas 
específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a Instituição 
Federal de Ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão das Instituições Federais de Ensino.  

 
Portanto, os servidores técnico-administrativos são trabalhadores da 

educação e devem ser considerados com urgência na vacinação.  
 
Assim, é de estrema relevância possibilitar que os servidores técnico-

administrativos da Universidade de Brasília, eis que profissionais da educação, também 
seja permitido o agendamento e assegurado direito à vacinação.  

 
Na certeza de contar com pronto atendimento de Vossa Senhoria, 

manifestamos votos de elevada estima e consideração.  
 
Atenciosamente,  

 
 
 

Edmilson Rodrigues de Lima 
Coordenador Geral do SINTFUB 
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