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Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

Pauta Específica

Reunião entre Sintunesp e reitoria
tem cobranças e sinalizações sobre
carreira e reajuste
Na manhã de 12/12/2019, após um longo período
de cobrança, finalmente ocorreu uma reunião entre a reitoria e o Sintunesp, com o objetivo de discutir a Pauta Específica da categoria deste ano. Pela reitoria, além do reitor
Sandro Valentini, estavam presentes o vice-reitor Sérgio
Nobre, o pró-reitor Leonardo Theodoro Büll (Propeg), e
os assessores José Roberto Ruggiero e Edson Capello. Os
pontos tratados foram:
Carreira
O assunto inicial da reunião foi a carreira dos servidores técnico-administrativos. O reitor quis saber por
que o Sindicato tem dito que a reitoria não estava recebendo as entidades sindicais, uma vez que, na visão dele,
os vários assuntos, inclusive a Pauta Específica, estariam
sendo discutidos nas reuniões periódicas entre sindicatos
e Propeg. Os representantes do Sintunesp disseram que
isso não estava ocorrendo. O professor Büll ponderou que
a Comissão da Carreira estaria com discussões adiantadas,
mas os membros do Sindicato lembraram que ela havia
sido aprovada no CADE em 2016.
A partir disso, teve início uma discussão sobre a
carreira. O reitor disse que não gosta da proposta de “todo
mundo ser aprovado a cada três anos, pois isso impacta a
folha”. Ele afirmou, ainda, que prefere o sistema de premiação por bônus, em vez de incorporação ao salário. Os
representantes do Sintunesp argumentaram que a proposta
em discussão na Comissão da Carreira não abrange toda
a categoria e, apesar do avanço representado pelo fato de
o pagamento da promoção por escolaridade para um determinado grupo entrar no orçamento previsto para 2020,
a carreira como um todo está suspensa desde 2014. Depois de muita conversa, o reitor Sandro determinou que
o pró-reitor Büll apresente as diretrizes do novo plano de
carreira em uma próxima reunião.
Reajuste salarial
Sobre o pagamento dos percentuais de reajustes
dados pelo Cruesp em 2016 (3%) e em 2019 (2,2%), o
reitor afirmou que o assunto está na proposta orçamentária
de 2020. Segundo ele, “o pagamento de 2,2%, podendo

chegar a 3%, será efetuado nos salários de março/2020, se
tudo correr dentro das previsões”.
Dias descontados em 2013
Sobre os dias descontados de alguns servidores,
por ocasião da greve de 2013, o reitor pediu para que
a Propeg faça um levantamento das pessoas afetadas, o
que deve estar na pauta da próxima reunião entre Sindicato e reitoria.
Vale transporte
O Sintunesp cobrou também uma posição do reitor sobre o desconto do vale transporte no período do recesso e nos dias das pontes entre os feriados. Disseram
estranhar a atitude da reitoria, haja vista que nunca aconteceu isso na Unesp. Além do mais, os dias deverão ser
repostos no futuro, sendo assim de efetivo exercício. De
pronto, o reitor Sandro respondeu que isso não seria com
ele, mas que é “coisa do Büll”. Por sua vez, o professor
Büll afirmou que está apenas cumprindo a legislação, mas
que fará uma consulta após as indagações do Sintunesp.
Concurso de mobilidade
O Sintunesp quis saber informações sobre o concurso de mobilidade aberto em 2016, que teve parte das
funções homologadas em abril de 2017, ficando sem homologação 3 funções. Os servidores aprovados nesta mobilidade têm a expectativa de serem contratados para o
novo cargo. O processo, segundo informações da Propeg,
estava parado no gabinete. O reitor afirmou que este tema
deverá ser resolvido pelos assessores. O professor Edson
Capelo, por sua vez, afirmou que essas vagas serão homologadas juntamente com a liberação de contratação dos 50
técnico-administrativos anunciados pelo reitor e colocados na peça orçamentária de 2020. Ou seja, 50 contratações mais 3 homologações.
Nova reunião
A próxima reunião entre as partes ficou para o
dia 22/1/2020, às 14 horas, para dar continuidade à discussão da Pauta Específica. A Propeg deverá apresentar
um calendário de reuniões com os sindicatos para 2020.

