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A partir dos relatos dos conselheiros que fazem 
parte do Chapão Sintunesp/Associações, este boletim traz 
um apanhado sobre as discussões feitas na última reunião 
do CADE, em 11/12/2019, realizada por videoconferência. 

Representantes dos servidores cobraram da reitoria 
respeito ao nosso plano de carreira. Sem nenhuma evolu-
ção, hoje se nota um grande desinteresse na procura por em-
prego na Unesp e, também, o pedido de demissão de muitos 
profissionais da casa. Além disso, os membros do Chapão 
lembraram que, desde 2015, estamos sendo desrespeitados 
com quase nada de reajuste salarial. 

Um dos itens da pauta foi a constituição da Comis-
são Permanente de Avaliação da Promoção dos Servi-
dores Técnico-Administrativos - CPAP, que, segundo a 
Portaria 536/2016, deveria ser composta por 6 membros, 
sendo 2 docentes indicados pelo CADE e 4 servidores téc-
nico-administrativos, a saber: o/a coordenador(a) da CGP; 
1 servidor da CGP indicado pela PROPEG; 1 servidor da 
Área de RH indicado pela PROPEG e 1 servidor técnico
-administrativo indicado pelo CADE, que tenha, preferen-
cialmente, participado do CARH.

Representantes do Chapão questionaram o pouco 
peso dos servidores técnico-administrativos, uma vez que 
predominavam os docentes e o pessoal da CGP. O presi-
dente do CADE, professor Leonardo Theodoro Büll, argu-
mentou que, por se tratar de portaria do reitor, somente po-
deria haver alteração se o assunto fosse retirado de pauta, 
de modo a que fossem feitas as alterações sugeridas. Como 
a retirada de pauta não interessaria para a categoria dos 
servidores técnico-administrativos, membros do Chapão 
propuseram que a PROPEG abrisse mão da indicação do 
servidor da área de RH, o que foi aceito professor Büll. 
Com isso, foi possível indicar mais um representante dos 
servidores técnico-administrativos (Antônio Costa de Oli-
veira, o Toninho, que trabalha no setor de RH de Marília), 
que se soma ao nosso representante indicado do CADE, o 
companheiro Durval de Lara Fernandes.

CADE de 11/12 teve cobranças sobre 
arrocho salarial e constituição da 

Comissão Permanente ligada à carreira
A composição final da CPAP ficou assim:

- Kátia Aparecida Biazotti - Coordenadora da CGP;
- Lívia Karina de Almeida - CGP;
- Antonio Costa Oliveira - Sugestão dos membros do Cha-
pão e indicado pela PROPEG;
- Durval de Lara Fernandes - Indicação dos membros do 
Chapão;
- Cássio Roberto Macedo Maia - Docente indicado pelo 
CADE;
- Áureo Evangelista Santana - Docente indicado pelo 
CADE.

Nesta reunião, também foi indicado pelo CADE o 
professor Celso Antônio Rodrigues (FMVZ) para compor a 
CEAFA (Comissão de Estruturas e de Funções Administrati-
vas), em lugar do professor Danilo Florentino Pereira (FCE).

Resumo das comunicações 
da presidência do CADE

 
 O professor Büll forneceu os seguintes informes:

Ação Conjunta CADM / CTInf / COFC:
Em setembro de 2019, foram finalizadas a migração 

e a implantação do novo Sistema de Patrimônio Bens Mó-
veis em todas as unidades Unesp. De acordo com o informe, 
o novo sistema possibilita um melhor controle de dados. As 
unidades foram alertadas para fazer uso do novo sistema, 
uma vez que o antigo está em fase de desativação. 

Ação Conjunta CADM / CES:
Foi divulgada às unidades, em 14/10/2019, a Ata de 

Registro de Preços nº 03/2019-RUNESP, com orientações 
para a contratação da empresa vencedora Silcon Ambien-
tal Ltda, para prestação de serviços de obtenção de licen-
ciamento ambiental, remoção, transporte e destinação final 
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de resíduos químicos gerados em laboratórios das unidades 
universitárias, com fornecimento de respectivo(s) certifi-
cado(s), para que as unidades participantes realizem suas 
contratações, com vigência de 12 meses e término da ARP 
03/2019-Runesp em 02/10/2020.

Ação Conjunta PROPEG / AJ / CADM:
Em 29/10/2019, a CADM divulgou às unidades o 

Parecer Jurídico nº 486/2019-AJ - PROPEG, que discipli-
na no âmbito da Unesp a utilização das minutas-padrão de 
editais, específicas e genéricas, elaboradas pela Subprocu-
radoria Geral do Estado (minutas padronizadas PGE) e que 
se encontram dispostas na página da Bolsa Eletrônica de 
Compras do Estado de São Paulo.

PROPEG representada em evento da Secretaria 
da Fazenda e Planejamento:

Nos dias 21 e 22/11/2019, ocorreu o I Encontro de 
Gestão do Conhecimento e Inovação da Administração Pú-
blica do Estado de São Paulo, promovido pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento. A Unesp esteve presente.

Ação CADM:
No período de 25 a 27/9/2019, a Coordenadoria de 

Administração e integrantes do Grupo Técnico de Adminis-
tração Universitária participaram do Encontro com DTAds 
das Unidades, em Águas de Lindoia, ocasião em que os 

Diretores Administrativos presentes apontaram a necessi-
dade de interação entre os DTAds com as Coordenadorias. 
Atendendo à solicitação, em 30/10/2019, ocorreu a primeira 
reunião entre CADM e GTAU, com a participação de 35 
DTAd’s das Unidades e Seções Técnicas de Materiais.

Primeira fusão de Áreas de RH para compor os 
CSC:

A partir de 9/12/2019, as seções de RH da FMVZ e 
da Administração Geral (AG) de Botucatu passaram a tra-
balhar conjuntamente, ocupando inclusive o mesmo espaço 
físico. A fusão das duas seções é o primeiro resultado da 
implantação efetiva do Centro de Serviços Compartilhados 
(CSC) no campus de Botucatu. O prédio da AG passará por 
obras de adequação para receber todas as equipes de RH do 
campus.

CONTAD - Sistema de Contratação Técnico 
Administrativo e Docente:

O professor Büll informou o êxito nos trâmites pro-
cessuais das 99 autorizações dos concursos de Professor 
Assistente realizadas eletronicamente, por meio do Sistema 
de Contratação Técnico Administrativo e Docente (Con-
tad). O novo sistema está possibilitando o acompanhamen-
to em tempo real do “status” de cada uma das solicitações 
e diminuindo o tempo de sua tramitação em mais de 50%. 
Além disso, gera uma grande economia de papel.
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