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Uma das principais discussões na 
sessão do Conselho Universitá-
rio desta sexta-feira (25/04) foi 

o imbróglio referente ao vencimento do 
cargo de Técnico Universitário no novo 
plano de carreira dos técnico-adminis-
trativos. Sancionado em março deste 
ano e com previsão de ser implemen-
tado em maio, ele prevê para o padrão 
I da categoria do Técnico Universitário 
II um vencimento menor do que os três 
últimos padrões (VIII, IX e X) da cate-
goria Técnico Universitário I. 

A conselheira e coordenadora da Ad-
ministração do Sintuperj, Cássia Gon-
çalves, ressaltou que apesar de o novo 
plano de carreira não ter sido exatamen-
te o que os técnicos queriam é impor-
tante ressaltar os ganhos que a categoria 

obteve com sua aprovação. Ela defendeu 
ainda uma política de recomposição 
salarial dos técnico-administrativos. O 
último reajuste para os técnicos foi con-
cedido em 2010.

O conselheiro e coordenador geral 
do Sintuperj, Jorge Luís Mattos (Gaú-
cho), reforçou as palavras de Cássia. 
“O que está acontecendo [com técni-
cos universitários mais antigos] não 
pode tirar o brilho de nossa conquista”. 
Gaúcho criticou o trabalho da Seplag, 
afirmando que o órgão não soube dis-
tribuir adequadamente a verba prevista 
para o implemento do novo plano. Des-
tacou ainda a necessidade de técnicos, 
Administração Central e Procuradoria 
trabalharem intensamente no intuito de 
corrigir o problema o quanto antes por 

meio de uma emenda. Segundo ele, se 
for necessário uma reformulação para 
corrigir essa distorção no cargo de téc-
nico universitário será necessário “espe-
rar outro momento político, o que daria 
mais trabalho”, concluiu.

Por sua vez, o conselheiro César Cas-
tro propôs ao reitor da universidade a 
edição de um Ato Executivo como pos-
sível solução para os técnicos universitá-
rios. Ele criticou a forma como o Gover-
no conduziu a reformulação do plano de 
carreira técnico-administrativo. “Não 
foi respeitada a autonomia da univer-
sidade e foi enfiado um plano guela a 
baixo. Sindicato e Administração tive-
ram que se virar com emendas e hoje a 
comunidade está perdida” [sobre o seu 
enquadramento].

Consun: conselheiros cobram solução 
para técnicos universitários

A atuação dos conselheiros universitários técnico-administrativos, como Cássia Gonçalves e Jorge Luís Mattos (Gaúcho) visa corrigir as distorções de enquadramento



Após ouvir as reivindicações dos 
conselheiros técnico-adminis-
trativos, o presidente do Con-

sun e reitor da universidade, Ricardo 
Vieiralves, afirmou que o problema está 
exclusivamente em enquadrar a “velha 
guarda” da Uerj que, segundo ele, atinge 
a “930 pessoas”. Destes, ele garantiu que 
já foram resolvidas a situação de 606 tra-
balhadores, apesar de não ter menciona-
do como se deu esta solução. Destacou 
que existem “294 casos para arrumar 
uma saída”, mas que alguns são “impos-
sível de resolver”. Acrescentou ainda que 
a Procuradoria da Uerj e mais 3 profes-
sores de Direito estão debruçados na 
questão, mas não falou em cronograma 
para apresentar tal solução.

Profissionais de Enfermagem

Durante a sessão do Consun, o 
conselheiro e diretor do Hospital Uni-
versitário Pedro Ernesto, Rodolfo Aca-
tauassú, afirmou que o serviço de Ra-
dioterapia do hospital encontra-se com 
poucos aparelhos, e que o setor está fun-
cionando com sobrecarga. 

Ele também questionou a falta de re-
cursos humanos no hospital, defenden-
do a convocação de técnicos de enfer-
magem aprovados no último concurso 
antes do prazo de seu vencimento, que 
se daria dois dias depois, 27 de abril. 

Vieiralves rebateu as críticas afir-
mando que não pode contratar mais 
ninguém [profissionais de enfermagem] 

Tá tudo bem. Tá tudo certo

O diretor do Hupe, Rodolfo Acatauassú, cobrou a convocação de profissionais de enfermagem. O reitor Vierialves rebateu, declarando que não pode contratar ninguém

e nem abrir concurso público para En-
fermagem. Segundo ele, uma denún-
cia de que o Hupe funcionava com um 
quadro de enfermeiros abaixo do exigi-
do pelo Coren (Conselho Regional de 
Enfermagem) levou a uma inspeção no 
hospital por este órgão, e também resul-
tou num processo judicial. 

Agora, segundo ele, a Administração 
Central terá de esperar a decisão judicial. 
No entanto, dependendo da decisão, 
a universidade poderá recorrer numa 
segunda ou, se necessário, até mesmo 
numa terceira instância, o que levaria o 
processo para o Superior Tribunal Fede-
ral. Dessa forma, a universidade poderia 
ficar até 10 anos sem realizar concurso 
público para Enfermagem.
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1º de maio: comemorar vitórias e iniciar novas lutas
No próximo 1º de maio, quinta-

-feira, comemora-se mais um 
Dia do Trabalhador. Desde a 

sua origem este dia é marcado pela luta 
proletariada em busca de direitos e me-
lhores condições laborais, assim como 
contra a repressão da classe patronal, 
seja ela pública ou privada. 

O 1º de maio de 2014 marca também 
a implementação do novo plano de car-
reira dos servidores técnico-adminis-
trativos da Uerj. A data não poderia ser 
mais propícia, uma vez que a reestru-
turação da carreira foi condicionada às 

mobilizações destes trabalhadores. Uma 
luta que transcendeu os muros da uni-
versidade e expôs à sociedade as defici-
ências salariais, e de recursos humanos e 
materiais da Uerj e do Hospital Univer-
sitário Pedro Ernesto.

Mas a luta da classe trabalhadora 
nunca se esgota. A cada conquista re-
novam-se as energias para se alcançar 
novas demandas. Nesse contexto, os téc-
nico-administrativos da Uerj já se orga-
nizam em novas frentes de mobilização. 
Uma delas é a correção da distorção na 
tabela salarial no cargo de Técnico Uni-

versitário. A categoria também vislum-
bra melhorias nas condições de traba-
lho, como aprovado nas resoluções do 
IX Congresso do Sintuperj, realizado 
em outubro de 2013. 

O Sintuperj parabeniza os servido-
res técnico-administrativos da Uerj e de 
todas as universidades públicas estadu-
ais do Rio de Janeiro por manterem ace-
sa a chama de luta que deu origem ao 
1º de Maio. E convoca a todos os traba-
lhadores a, junto com o sindicato, lutar 
pela dignidade do proletariado e buscar 
novas conquistas.


