
 
 

PLANO OPERACIONAL E METAS 

PÓS-PANDEMIA 

EXERCÍCIO: 2022 

 

Conforme dispõe o estatuto do Senge-CE, apresentamos as metas a 

serem desempenhadas para o exercício de 2022: 

1. Implementar no mês de janeiro os novos cursos do Centro Vocacional 

Tecnológico – CVT do Senge-CE, o Sindicato dos Engenheiros no Estado 

do Ceará, com advento da pandemia do Coronavírus que assolou o mundo 

inteiro, atrasou todas as atividades dos cursos no Senge-CE. O sindicato 

oferecerá aos participantes infraestrutura física, logística, suporte técnico 

e pedagógico, acompanhamento das ações programadas, realizações das 

ações de qualificação profissional de comunidades e do entorno de 

profissionais associados ao Senge-CE, em parceria com o governo 

estadual, municipal, federal e outros. O Instituto Federal do Ceará – 

IFCE, será um dos nossos maiores parceiros no desenvolvimento dos 

cursos; 

2. Espaço de Coworking e Prestação de Serviços que auxilia a prática da 

Engenharia e Entidade de Classe; 

3. Realizar cursos voltados a Inovação Tecnológica e as demais do mercado 

na área de Engenharia, Agronomia, Geociências, Arquitetura e atividades 

correlatas; Realização de treinamentos na sede do SENGE-CE, para os 

profissionais da Capital e interior; 

4. Implementar o grupo de trabalho de Inspeção Predial do Senge-CE, 

apresentando minuta de lei a ser encaminhado a Câmara Municipal de 

Fortaleza para aprovação; 

5. Capacitar os recursos humanos do Senge-CE, abrangendo colaboradores 

e diretores; 

6. Ampliar e otimizar os serviços de criação e manutenção de site e redes 

sociais do Senge-CE; 

7. Aumentar o Banco de Oportunidades Profissional – BOP e o APP para 

emissão de boletos da contribuição social e carteiras dos profissionais do 

Senge-CE; 

8. Criar o Banco de oportunidade para estágio através do Senge-CE jovem; 



 
 

9. Promover convênios com várias instituições de ensino, serviços gráficos, 

serviços de oficina mecânica, serviços de farmácias, hotéis, sinditáxi, 

uber, restaurantes, lanchonetes e outros; 

10. Nova proposta da Tabela de Honorários do profissional de Engenharia, 

Agronomia, Arquitetura e Geociências, visando sensibilizar todos os 

órgãos municipal, estadual, federal e particulares do estado do Ceará. 

Aplicando nos serviços de engenharia contratados no âmbito de sua 

jurisdição e empresas;   

11. Projetar e desenvolver programa de Engenheiro Empreendedor com 

empresas incubadoras; 

12. Atualização do cadastro único dos sindicalizados sintonizado com 

sistema de controle dos associados da Unimed/Uniodonto e outros 

controles; 

13. Planejar, buscar recursos com parceiro como Mútua, FNE, Confea e 

outros sindicatos; 

14. Elaborar e editar Manual do Engenheiro 2022; 

15. Promover campanha de valorização do profissional de acordo com a lei 

trabalhista atual visando melhores condições de trabalho e salário; 

16. Visitas aos Municípios do Estado do Ceará a ser realizada pela Diretoria 

Executiva do SENGE-CE, objetivando o cumprimento do Piso Salarial e 

a capacitação profissional e realizações de reuniões com prefeitos e 

secretários;; 

17. Comemoração dos 80 (oitenta) anos do SENGE-CE, serão realizados as 

seguintes atividades: Campanha publicitária ( Megaoutdoor Triface, 

Elemidia em prédios comerciais, revista 80 anos, anúncios em jornais de 

grande circulação, mídia digital ( Instagran, facebook, banner, linkedin, 

e-mail; marketing e twiter) e rádios. 

18. Aquisição de um estacionamento para SENGE-CE, no raio de 100 (cem) 

metros da Sede do Sindicato de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do 

Solo do Município de Fortaleza. 


