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Carta-proposta de Apresentação 

 

Prezados Colegas TAE, 

 

Sou Manoel Enio Almeida Aguiar, ingressante no servido público federal no mês de maio do ano de 2007 

no então Campus Universitário de Marabá (UFPA). Meu cargo nesta IFES é administrador e através desta 

carta-proposta externo meu entusiasmo em propor meu nome para delegado do Congresso Estatuinte, 

desejo este justificado, em grande parte, pelos fatos descritos abaixo. 

Logo que assumi minhas atividades no então Campus da UFPA em Marabá, juntamente com admiráveis 

colegas daquele concurso, fui designado para ser o primeiro Coordenador de Planejamento, Gestão e 

Avaliação do Campus de Marabá (2007-2013) e neste período tive a oportunidade de contribuir e aprender 

com a regular dinâmica de funcionamento de uma universidade pública, gratuita, problemática e diversa. 

Pude contribuir também com diversas comissões, inclusive para eleições de colegas TAE’s para 

representação no Conselho Universitário do Campus; participação da construção de regimento interno; 

participação em comissão de analise de demandas para participação de TAE’s em eventos de capacitação 

em outras cidades, e diversas outras atividades.  

Uma outra etapa de minha trajetória se deu após a criação da Unifesspa. Fui designado para ser o primeiro 

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (2013 – 2016) e pude juntamente com colegas 

motivados (tanto originários do então campus Universitário de Marabá quanto dos primeiros concursos da 

Unifesspa), realizar os primeiros desenhos organizacionais da Unifesspa, com definições de cargos, 

funções e gratificações; enfim, contribuímos em diversas frentes no âmbito das primeiras ações para 

viabilizar o regular e efetivo funcionamento desta novíssima IFES: Planejamento Orçamentário; Plano de 

Desenvolvimento Institucional; Licitações; Transporte; Pessoal; Regulamentações; e outros. 

A ideia principal desta carta não é publicizar as ações realizadas, mas, sobretudo, demonstrar que tenho 

condições efetivas de participar do Congresso Estatuinte na condição de delegado da categoria dos TAE, 

na construção do Estatuto vindouro e na geração de subsídios para a elaboração do primeiro Regimento 

Geral da Unifesspa. Nós Técnicos-Administrativos em Educação temos nosso valor! 

O seu apoio é muito importante! Conhecer, participar, Construir! 

Marabá/PA, 05 de agosto de 2017 
Fraternalmente, 

TAE - Manoel Enio Almeida Aguiar        
 


