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Progressão de carreira: precisamos avaliar

O STU conseguiu agendar 
uma reunião com a reito-
ria para o dia 11/11 para 

colocarmos nossa indignação 
com o processo de carreira. Até lá 
convocamos uma grande reunião 
com as CSA’s no dia 05/11 e uma 
assembleia geral, com data a defi-
nir, para organizamos nossas 
ações. Contamos com a participa-
ção de todos! Precisamos	 colo-
car	 os	 problemas	 em	 pauta	
para	apontarmos	soluções	para	
nossa	categoria.	

Nossa reivindicação, desde 
sempre, foi que pudéssemos par-
ticipar das discussões e formula-
ção do modelo de carreira. E que 
esse modelo fosse implantado 
com mais calma após as discus-
sões e, por enquanto, que fosse 
colocada essa verba diretamente 
nos salários. Agora a Reitora, fren-
te ao descontentamento geral, 
vem colocar que o STU é o proble-
ma da carreira.

Muito descontentamento foi o 
resultado das avaliações para pro-
gressão na carreira. Marcelo Kno-
bel foi alertado antes de implantar 
essa carreira de que não estáva-
mos de acordo. Em diversas reu-
niões entre as CSA’s rejeitamos a 
proposta de carreira e oficializa-
mos via STU à Reitoria. Mas não 
fomos ouvidos. Fomos tratorados 
pela então pro-reitora Marisa 
Beppu e depois pelo atual pro-
reitor Francisco Gomes Neto. E 
não podemos esquecer do diretor 
do DGRH, Gilmar Dias da Silva, que 
aliás foi um dos contemplados 
pelo processo. 

Afirmamos que não estamos 
questionando as avaliações em si, 
que em geral apresentaram um 

processo de lisura e transparência 
das comissões locais que recebe-
rama batata quente de avaliar os 
relatórios. Estamos	questionan-
do	o	modelo	do	processo.

Os problemas que apontamos 
são diversos, exemplificamos 
alguns: 

Ÿ Competências	 avaliadas	 que	
beneficiam	os	gestores – com-
petências como autonomia 
ou liderança dão vantagens a 
quem é chefe;

Ÿ Modelo	de	avaliação	que	não	
considera	 as	 relações	 locais	
de	trabalho	dos	funcionários	
– o servidor não pode ser 
a v a l i a d o  s ó  p o r  S U A 
COMPETE� NCIA se suas con-
dições e oportunidades não 
são boas para se desenvol-
ver;

Ÿ Modelo	 de	 carreira	 apenas	
com	crescimento	vertical – o 
único caminho é virar dire-
tor;

Ÿ Critérios	que	não	foram	defi-
nidos	antes	da	avaliação	dos	
relatórios – as regras foram 
apresentadas depois do 
envio dos relatórios;

Ÿ Dificuldades	para	desenvolvi-
mento	do	 relatório – alguns 
funcionários tiveram que 
pagar alguém para escrever;

Resultado: grande quantidade 
de gestores nas primeiras coloca-
ções e mais de 90% dos servidores 
não serão contemplados. 

Chegou a hora, vamos ser pro-
tagonistas da nossa carreira e não 
vamos aceitar essa imposição con-
tra nossa categoria. A	carreira	é	
nossa!



Terça-feira (05) às 12h, STU convida as CSA´s para reunião na sede nova

Convite às CSA’s: Avaliação da Carreira

SSTU convida as CSA´s para reu-
nião na sede do STU na próxima 
terça-feira (5).

A assembleia do STU 
realizada no dia 22, avali-
ou que o atual processo de 
avaliação de competência 
não serve para nossa car-
reira. O sindicato já apon-
tava que um processo de 
progressão onde, devido a 
não conclusão da isono-
mia, mais de 80% dos 
trabalhadores estão nos 
nıv́eis iniciais,  sem um 
processo de transição que 
levasse em consideração 
a trajetória e a formação desses traba-
lhadores, geraria muito descontenta-
mento. E foi isso que aconteceu!

Tem ainda o processo de avaliação 
que foi efetuado pelas Comissões de 

avaliações tendo como parâmetro um 
relatório apresentado pelo funcioná-
rio. Não houve uma discussão do tra-
balho e uma avaliação na perspectiva 

da defesa do serviço público e da uni-
versidade. 

O modelo induziu a uma competi-
ção e disputa que enfraquece a cons-
trução coletiva do trabalho. Quando 

saiu o valor do recurso destinado para 
progressão em cada unidade, aı ́a frus-
tração aumentou.

O STU encaminhando decisão da 
assembleia já enviou para 
r e i t o r i a  d o c u m e n t o 
cobrando a suspensão do 
processo e que esse recur-
so seja utilizado para ele-
var os pisos iniciais da 
carreira. Precisamos dis-
cutir e apontar que os 
processos de avaliação 
tem que ser discutidos 
objetivamente com quem 
historicamente debate a 
carreira. E�  esse o papel do 

Sindicato e das CSA´s. 
E�  importante que as CSA´s estejam 

representadas na reunião para trazer 
as avaliações de cada unidade. 

Contamos com a participação!
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NOSSA HORA

Agendada reunião conjunta com reitoria, STU, Adunicamp, DCE e APG
Reitoria respondeu nosso pedido de 

reunião. Marcaram para segunda-feira, 
dia 4, às 11h. Chefe de gabinete Gontijo 
e pro-reitor da PRDU Chico estarão 
presentes.

Pontos pautados: 
Ÿ Avaliação da assembleia geral; 
Ÿ Demissão do companheiro Sid-

ney; 

Ÿ Demissão dos 330 trabalhadores 
da Funcamp. 

STU tem se reunido com os funcio-
nários do RU e acompanhado de perto a 
situação dos terceirizados. Os esforços 
do sindicato está em fazer o possıv́el 
para manter a empregabilidades e os 
direitos, como saúde e creche, garanti-
dos. 

A situação dos terceirizados na uni-
versidade é urgente e precisa da parti-
cipação de todos.  As entidades, ADuni-
camp, DCE e APG e o sindicato estão 
unidos nessa luta. 

Funcamp, até o presente momento, 
não apresentou solução alguma refe-
rente as demissões e a reitoria não fez 
nenhum pronunciamento. 

Reforma da Previdência é aprovada no Senado
O presidente do Senado Davi Alco-

lumbre (DEM) afirmou que a reforma 
da previdência será promulgada 
ainda no mês de novembro. Ela já 
havia sido aprovada na Câmara em 
duas votações e agora teve a votação 
concluıd́a no Senado Federal. Como 
houve acordo do Senado de não fazer 
alterações da proposta que veio da 
Câmara, ela passa a valer após a pro-
mulgação.

A Reforma da Previdência aprova-
da é parte do projeto de desconstruir 
conquistas sociais presentes na cons-
tituição de 1988. Ela ataca os direitos 
dos mais pobres e foi estruturada 
através de contas enganosas e frau-
dulentas, afirmando que a previdên-
cia é deficitária, conforme demons-

trou o professor do Instituto de Eco-
nomia da Unicamp, Prof. Pedro Paulo 
Zahlum Santos em depoimento no 
Senado e documentos publicados na 
imprensa. 

Essa reforma é contra os pobres. 
Ela promete tirar cerca de R$ 1 tri-
lhão dos ganhos de aposentadorias e 
seguridade de brasileiros que 
ganham em boa parte até dois salári-
os mıńimos. Endurece as regras de 
aposentadoria dificultando o acesso 
a aposentadoria aos trabalhadores 
que terão que atingir 62 anos mulher 
e 65 anos homens, além de 15 e 20 
anos de contribuição respectivamen-
te. 

Essa reforma ainda não vale para 

os servidores públicos dos Estados e 
Municıṕios. Como a votação na câma-
ra não incluiu Estados e Municıṕios o 
relator da proposta senador Tarso 
Jereissati (PSDB) incluiu na Reforma 
um PEC paralela que trata de desse 
tema, que está sendo discutida e terá 
que passar por votações no Senado e 
na Câmara. 

A resposta desses ataques aos 
direitos deve ser a mobilização. Não 
podemos aceitar que num paıś que já 
acumula as maiores desigualdades 
do mundo, os pobres sejam os sacrifi-
cados. Bolsonaro e seu ministro 
Paulo Guedes já sabem onde esse 
projeto vai dar. Eles viram o exemplo 
do Chile, que é fonte de inspiração 
para esse governo.


	Página 1
	Página 2

