BOLETIM INFORMATIVO
dezembro/2014

AÇÕES DO SISERGS

O

ano termina e com ele muitos cursos de Secretariado, tanto em nível técnico quanto em nível de graduação. Por
isso, queremos lembrá-los de que esse é o momento de providenciar seu registro profissional para que não haja
empecilhos na hora de candidatar-se a um trabalho ou mesmo assumir uma vaga após a aprovação em um concurso
público.

Além disso, o SISERGS apresenta, a seguir, um resumo de sua participação em eventos e conquistas de 2014 e o planejamento
de sua atuação para 2015.

RETROSPECTIVA 2014
• presença na formatura da turma 2013/2 de Secretariado Executivo Trilíngue da ULBRA-Canoas em jan/2014

mar/14

• aula inaugural da ULBRA-Canoas, com a Vereadora Luiza Neves, que discorreu sobre o tema “Relações Públicas:
mestre de cerimônia, cerimonial e organização de eventos, destacando o papel do profissional em secretariado
executivo”.
• boas-vindas à turma do curso Técnico em Secretariado na Escola Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes,
em Cachoeirinha
• I Encontro dos Profissionais de Secretariado, em Canoas
• anúncio da nova Diretoria eleita do SISERGS - gestão 2014-2017

abr/14

• evento "Taller Latinoamérica", com a Professora Ana Paula Grison.
• início das negociações salariais com a área da saúde, indústria, comércio e serviços
• palestra da Profª Sônia Bagatini sobre Coaching , ULBRA-Canoas

mai/14

• palestrantes Beatriz Valle e Ivânia de Souza no curso de Marketing Estratégico nas Organizações, Marketing
Pessoal e Endomarketing na FECOSUL
• confraternização de transição da Gestão 2011-2014 para a Gestão 2014-2017 do SISERGS
• III Seminário Profissional e Encontro de Egressos - UPF

jun/14

• palestra de Cátia Rolim: “Novos Cenários para o Profissional de Secretariado Executivo”
• andamento das negociações coletivas de 2014
• conclusão das negociações com o SECRASO RS

jul/14

• conclusão das negociações com o SINDIBERF
• andamento da negociação com o SINDIHOSPA
• denúncia de erro em edital para concurso público da Prefeitura Municipal de Lajeado-TO • visita à Escola Mascarenhas de Moraes, em Cachoeirinha
• encontro “Coaching – para quem quer mais"

ago/14

• palestra de Michelle Weber: “O profissional de Secretariado Socialmente Responsável”
• palestra de Lucélia de Souza Carlos: "A Sincronia dos Três Pilares da Responsabilidade Social Fomentando as
Competências do Profissional de Secretariado"

set/out
2014

• palestra “As novas competências exigidas no mercado de trabalho” com Elenice Pereira da Silva na Faculdade
Estácio
• convênio do SISERGS com a UNIMED/IBBCA
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• evento da ULBRA - comemoração ao Dia do Secretário
• evento do Colégio Politécnico da UF de Santa Maria - comemoração ao Dia do Secretário
• visita à Escola Técnica Estadual Irmão Pedro
• Semana Acadêmica do SET ULBRA
• XII Encontro dos Cursos Técnicos da Escola Técnica Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes
• palestra de Cláudio Luciano Dusick no encontro sobre Responsabilidade Social e Inovação na Faculdade Cesuca
• Parceria com a Improve Your Life
• visita aos alunos da EEEPE

nov/14

• 4º Encontro Estadual das Trabalhadoras Urbanas e Rurais da CTB-RS
• Curso Dicas de Etiqueta Empresarial e Social
• VII ENESEC

E
R

m dezembro/14, o SISERGS foi eleito participante do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDM/RS, cujo evento
festivo de posse será realizado em 2015 pelo novo Governador, José Ivo Sartori, embora a posse já tenha sido
informada pelo Diário Oficial. Posteriormente, o SISERGS divulgará, orgulhosamente, detalhes e fotos da posse festiva.

A seguir, lista das entidades eleitas pelo Fórum Estadual de Mulheres ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher CEDM/RS:
Titulares

Suplentes

- União Brasileira de Mulheres - UBM/RS
- União de Negros Pela Igualdade - UNEGRO
- FECOSUL - RS
- Ação da Mulher Trabalhista - AMT/RS
- Movimento Nacional de Mulheres MMC
- PTB Mulher
- Mulheres Socialistas - PSB/RS
- CTB-RS

- Secretaria da Mulher do PC do B-RS
- Associação de Promotoras Legais Populares
- Sindicato das Secretárias e Secretários no Estado do RS
- Sindicatos das Farmacêuticas do RS

O SISERGS em números
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PERSPECTIVAS 2015

E

m 2015, o SISERGS deseja lhe proporcionar novamente uma variedade de cursos e oficinas para seu aprimoramento
profissional de acordo com suas necessidades, além de incrementar a lista de convênios e representar a categoria
Secretarial nas negociações salariais por melhores condições de trabalho e divulgar a importância da sindicalização no

exercício da profissão de Secretário Técnico ou Executivo a alunos e profissionais não registrados.
Acreditamos na importância da luta pelo trabalhador e na perseverança para que conquistas como a CLT, a organização sindical
e negociações trabalhistas não sejam perdidas. Por isso, sua participação na programação de eventos é fundamental para
legitimar a necessidade da nossa existência. Aceite nosso convite para nos auxiliar a representá-lo. Envie-nos suas sugestões de
ações de desenvolvimento profissional. Sua participação é essencial para o sucesso das ações do SISERGS.
E, por último, lembramos que para exercer a profissão de Secretário (a) é necessário o registro profissional, que pode ser feito
através do SISERGS e também reforçamos o convite para juntar-se ao SISERGS como associado. Pense nisso!

REGISTRO PROFISSIONAL
Quem decide ingressar na carreira do Secretariado é alertado, logo no início do curso, quanto ao exercício legal da
profissão. Não é novidade para esses profissionais que o registro deve ser providenciado. Entretanto, percebemos
que há egressos que não o providenciam, o que vai de encontro ao que diz o artigo 6º da Lei de Regulamentação:
“O exercício da profissão de Secretário requer prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho do
Ministério do Trabalho”... (atual Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE).
Ressaltamos que o número do registro equivale ao de um Conselho, dado que é o que habilita ao exercício
profissional. Observe que o médico possui o CRM, o contador o CRC, o advogado a OAB, etc. Todos, quando
assinam algum documento, impreterivelmente, colocam o nome, a formação e o número do registro obtido. O
profissional de Secretariado deve fazer o mesmo, informando de forma visível estes dados.
A profissão é regulamentada há quase trinta anos e o fato do registro profissional ser requisito para o exercício
legal da profissão não é mais novidade. Recebemos currículos para o banco de dados da entidade e em muitos não
constam o número da SRTE, sendo que a grande maioria já tem curso, seja técnico, tecnólogo ou bacharelado. A
lei não deixa dúvidas: para o exercício da profissão é necessário registro.
Exerça sua profissão com orgulho, coloque o número do seu registro abaixo do nome e no currículo após a
informação de formação acadêmica. Esta é uma das formas de fortalecer a sua profissão!
Fonte: SISERGS – texto revisado pela Diretora Taís Fagundes Lopes, com colaboração da Diretora Virgínia Resem

IENTEPED
RECESSO

Comunicamos que no período de 22/12/2014 a 5/1/2015, o SISERGS estará de recesso. Em caso de urgência, telefonar para o
celular (51) 9769.8741 ou (51) 9114-5657. O atendimento nos meses de janeiro e fevereiro será com hora marcada.
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EXPEDIENTE

E
ENTO

ste Boletim Informativo é uma publicação mensal e gratuita de responsabilidade da equipe do SISERGS.
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