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Governo desafia a categoria e 
mantém posição de não negociar 

Terça-feira, assembleia, às 10h, no CT
Categoria decide os rumos do movimento na assembleia desta terça-feira, dia 27/5, às 10h, 
no auditório do CT, que discutirá a seguinte pauta: informes locais e nacional, avaliação da 
greve e encaminhamentos. Todos lá!

Categoria aprova limite orçamentário. Página 2
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DOIS PONTOS

A diretoria do Sintufrj 
expressa ao coordenador de 
Esporte e Lazer Jorge Pierre e  
aos familiares pesar pela irre-
parável perda de sua estimada 
mãe, dona Marina dos Santos, 
aos 82 anos, ocorrida no dia 18, 
vítima de doença hepática. Ela 
deixa seis filhos e sete netos.

Decisões da assembleia estatutária 
dos sindicalizados do dia 20/5/2014

direção do Sintufrj apre-
sentou e o plenário con-
cordou que o debate da 

pauta sobre questões administra-
tivas tinha os seguintes eixos:

a) Decisão judicial em favor 
dos empregados e seus impactos na 
gestão administrativa e financeira 
de entidade;

b) Perspectivas futuras e fun-
cionamento da Entidade.

Após apresentação em data 
show de dados sobre as finanças 
bem como do relatório de audi-
toria externa, foram abertas as 
intervenções para o plenário, que 
após longos debates a respeito dos 
temas em que o centro da discus-
são foi pautado pelo consenso do 

cumprimento da decisão judicial, 
consenso na limitação dos gastos 
e ao final foram apresentadas as 
seguintes propostas:

 
Proposta da direção – 

Implementar um plano de rees-
truturação da entidade que ga-
ranta a limitação de até 40% da 
arrecadação para despesas com 
pessoal, incluindo os encargos, 
e o ingresso de um dissídio cole-
tivo para implementação de um 
novo acordo coletivo de trabalho 
dos empregados. Submetida ao 
plenário, a proposta da direção 
foi aprovada por ampla maioria, 
com alguns votos contra e algu-
mas abstenções. 

Proposta apresentada por 
um grupo de sindicalizados – 
Não deveria ser votada a limitação 
neste momento, e que se trou-
xessem vários outros elementos 
numa nova data e que deveria 
ser criada uma comissão política 
de representantes de cada uma 
das três chapas que concorreram 
na última eleição para avaliar 
as despesas da entidade para 
posteriormente apresentar um 
limitador no gasto com pessoal. 
A proposta foi submetida  ao 
plenário e rejeitada.

Assim sendo, a direção exe-
cutiva está trabalhando para 
encaminhar as deliberações da 
assembleia estatutária.

A
A Divisão de Concursos da Co-

ordenação de Políticas de Pessoal 
da PR-4 anuncia que a seleção de 
fiscais de prova do concurso públi-
co para técnicos-administrativos 
da UFRJ já começou. 

Servidores ativos e alunos 
com matrícula ativa poderão se 
inscrever para trabalharem na 
aplicação das provas do novo 
concurso (Edital 70/2012). 

As inscrições, que começa-
ram dia 21, seguem até 29 de 
maio, no site da PR-4 (www.
pr4.ufrj.br). As provas serão 
aplicadas dia 8 de junho. O valor 
bruto da hora trabalhada será 
de R$ 28,57.

Inscrição
No momento da inscrição, 

além dos dados pessoais, o preten-
dente será solicitado a informar se 
possui experiência como fiscal de 
sala. Mas apenas no dia da prova 
será informada a real função (se 
trabalhará na sala, no corredor ou 
no detector de metais). 

Na inscrição, o pretendente 
será solicitado a se comprometer 
a declinar da participação na 
aplicação das provas caso possua 
parente ou conhecido inscrito 
como candidato no concurso, 
a qualquer momento que tome 
conhecimento do fato.

Confirmação obrigatória
A partir do dia 2 de junho, os 

inscritos podem verificar, no site 
da PR-4, se foram selecionados e 
onde trabalharão. Os seleciona-
dos deverão, até o dia 3, através 
do site da PR-4, confirmar sua 
participação. Quem não confir-
mar será eliminado.

Impossibilidade
O fiscal impossibilitado de 

comparecer à aplicação das provas 
deverá, o mais breve possível, entrar 
em contato com a Central de Aten-
dimento da PR-4 através do telefone 
3938-1818. Caso contrário, ficarão 
impedidos em seleções futuras.

Calendário
21 a 29/5 – Inscrições para 

concorrer à seleção;
2 e 3/6 – Período para con-

firmação de participação;
8/6 – Aplicação das provas.

Fiscais 
de prova: 
inscrições 
até dia 29

26/5, segunda-feira
Reunião do CLG/Sintufrj, às 10h, 
na subsede no HUCFF. 

27/5, terça-feira
Às 10h, assembleia geral de greve, 
no auditório do CT. Pauta: Infor-
mes locais e nacional; avaliação da 
greve e encaminhamentos. 

Calendário 
do CLG/Sintufrj

O corpo social do Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH) foi às urnas de 13 a 15 
de maio nos campi da Praia 
Vermelha e Largo de São Fran-
cisco e no Colégio de Aplicação 
para a escolha da nova gestão 
da Decania do CFCH, no período 
de 2014 a 2018. Em votação pa-
ritária, Lilia Guimarães Pougy, 
da Escola de Serviço Social, 
recebeu 242 votos válidos, 15 
brancos e quatro nulos.

O Conselho de Coordena-
ção, em reunião no dia 19, 
referendou por unanimidade o 
resultado da pesquisa. A posse 
está prevista para julho. O atual 
decano, Marcelo Corrêa e Cas-
tro, avaliou que a participação 
da comunidade foi significativa 
e que isso legitima a próxima 
gestão. “Atendi a um chamado 
de um grupo e procurarei dar 
uma identidade a essa nova ges-
tão. Com certeza vamos precisar 
do apoio das unidades para levar 
adiante essa proposta coletiva”, 
declarou a eleita. 

CFCH: 
nova decana 
toma posse 
em julho

África, Memória e Patrimô-
nio é o tema da exposição aberta 
ao público no Museu Nacional

A palavra Kumbukumbu tem 
origem na língua swahili e é 
usada para objetos, pessoas ou 
acontecimentos que nos fazem 
pensar sobre o passado e sobre 
sua dimensão que abre um 
caminho para o futuro.

Da exposição permanente, 
aberta no dia 14, constam 185 
objetos do acervo de 700 peças 
pertencentes ao Museu, trazidas 
de diferentes partes do continen-
te africano, entre 1810 e 1940, 

Kumbukumbu no Museu Nacional
e outros que pertenceram ou 
foram produzidos por africanos 
ou seus descendentes diretos no 
Brasil, entre 1880 e 1950. 

Entre esses objetos está o 
trono de um rei Daomé, dado 
de presente a D. João em 1810, 
e objetos ritualísticos confisca-
dos pela polícia no início dos 
anos 1940, quando as práticas 
do candomblé eram proibidas 
no Rio.

Alguns estão relacionados à 
escravidão e à diáspora africana 
no Brasil. Há também peças da 
coleção da antropóloga Heloisa 

Alberto Torres, diretora do Mu-
seu entre 1940 e 1950, adquiri-
das em casas de candomblé do 
recôncavo baiano.

O Museu Nacional, na Quin-
ta da Boa Vista (São Cristóvão), 
está aberto de terça a domingo, 
das 10h às 17h, e segundas 
das 12h às 17h. Ingressos: 
R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia). 
Crianças até 5 anos e portadores 
de necessidades especiais não 
pagam. Informações:  www.
museunacional.ufrj.br.

Fonte: Imprensa UFRJ.
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ESTAMOS EM GREVE

a reunião com a Fasubra, 
na segunda-feira, dia 19, 
o secretário de Relações 

do Trabalho do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), Sérgio Men-
donça, informou que o governo 
mantém a posição de não abrir 
negociações com a entidade, por 
entender que existe um acordo 
em vigor.

A Fasubra reagiu e questionou 
a postura autoritária do governo. 
Como resposta, o secretário da 
Secretaria de Ensino Superior 
do MEC (SESu), Paulo Speller, 
afirmou que já houve processo 
negocial, e, como a Fasubra não 
respondera ao ofício do ministério, 
ele não tinha nada a acrescentar.

Essa reunião foi convocada pelo 
MEC no final do expediente, na 
sexta-feira, dia 16, e foi resultado da 
pressão dos caravaneiros em Brasí-
lia, na primeira semana de maio.  

Argumentação 
do governo
Após a leitura dos dois ofícios 

da Fasubra (um informando 
que a categoria havia rejeitado 
as propostas do governo e outro 
expondo os motivos dessa decisão 
– “insuficiência e inconsistência 
dos elementos ali colocados”), o 
secretário da SESu disse que o pro-
blema não era a sua formalidade 
e, sim, o seu conteúdo. 

Paulo Speller continuou 
sendo cobrado pela representa-
ção sindical. Embora dissesse 

Governo reafirma que não abrirá negociação

ter disposição para o diálogo, ele 
informou que a Ebserh era um 
ponto inegociável para o governo, 
e que “isso não significava que 
haveria negociação de outros 
pontos”. Segundo ele, no processo 
negocial com a Fasubra o MEC 
se esforçou, mas a resposta da 
entidade foi rejeição à proposta 
apresentada.

O secretário do MPOG seguiu a 
mesma linha da SESu ao respon-

der à Fasubra. Sérgio Mendonça 
afirmou que estava convencido 
de que o governo fez uma boa 
política para os trabalhadores 
do serviço público, portanto, não 
tinha acordo com o movimento. 
Ele argumentou que havia uma 
incompreensão e uma diferença 
de conteúdo entre as partes, e que 
o governo não estava se pautando 
pelo momento eleitoral, pois a pre-
sidenta não tinha nada a esconder 

e estava preparada para o debate 
com a sociedade. 

Ele defendeu alteração na 
relação que se tem hoje na mesa 
de negociação (entre governo e 
Fasubra), pois considera o atual 
modelo falido, precisando serem 
revistos alguns conceitos, o que 
deve ocorrer talvez no segundo 
semestre deste ano. Como exem-
plo, apontou a necessidade de 
regulamentação das Convenções 

151 e 154, da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), do 
direito de greve, o efeito dos acor-
dos, a relação com o parlamento, 
entre outros.

Fasubra insiste
Os representantes da Fasubra 

insistiram: se não há nenhuma 
resposta para a pauta específica da 
categoria, o governo teria alguma 
coisa a apresentar para a pauta 
geral do funcionalismo público 
federal? E mais uma vez ouviram 
como resposta que não há margem 
orçamentária para apresentar 
proposta para o funcionalismo que 
tenha impacto financeiro. 

Eles então cobraram do 
secretário da SESu uma agenda 
com o MEC para tratar das de-
mandas da categoria, uma vez 
que o MEC insistia em dizer que 
os conteúdos dos ofícios enviados 
pela Fasubra estavam incompre-
ensíveis. A Fasubra reafirmou a 
necessidade de um debate pre-
sencial e cobrou a intervenção de 
Sérgio Mendonça para garantir 
essa agenda com o MEC.

Resposta do MEC 
e do MPOG
Paulo Speller recomendou 

que a Fasubra enviasse ofício ao 
MEC informando sobre o que 
trataríamos na reunião, pois ele 
considerava que a Federação havia 
rejeitado a proposta do governo. 
Sérgio Mendonça, por sua vez, 
disse que o dialogar com o MEC 
não seria problema, e encerrou a 
reunião dizendo que a proposta 
não estava mais sobre a mesa.  

pós a negativa do gover-
no em abrir negociação 
com a categoria, em 

greve desde o dia 17 de março, 
o Comando Nacional de Greve/
Fasubra (CNG) dedicou o dia 
20 para avaliar os rumos do 
movimento e as perspectivas de 
romper com a intransigência 
demonstrada pelos governantes 
até o momento. 

Em sua análise, o CNG/Fasu-
bra, por unanimidade, entendeu 
que a posição do governo em 
não abrir um processo negocial 
se traduz em desrespeito aos 
trabalhadores em greve. Como 
aceitar o argumento de que não 
há margem para negociar se o 
que acompanhamos no dia a dia 
mostra é uma inversão de priori-
dades, como os investimentos no 
setor produtivo (automobilístico, 
agronegócio), sem apresentar, em 
contrapartida, a garantia de atendi-
mento às demandas dos trabalha-
dores que sustentam este processo. 

Avaliação do CNG/Fasubra 
Se há necessidade de inves-

timentos em alguns setores da 
economia, inegavelmente deve se 
ter um investimento ainda maior 
nas áreas sociais, como forma 
de garantir sua sustentabilidade, 
o que não ocorre hoje, por isso 
as manifestações da população 
cobrando segurança, transporte 
público, saúde e educação. 

Mesmo com o investimento 
feito no setor público, cresce 
cada vez mais o investimento 
no setor privado. O governo, a 
cada dia, aumenta a verba para 
o Fies (Financiamento Estu-
dantil), como forma comple-
mentar para financiar o ensino 
nas instituições privadas, já que 
grande aporte é destinado por 
meio da dispensa de impostos 
através do Programa Universi-
dade para Todos (Prouni). Es-
ses fatores, entre outros, motiva-
ram o governo a retirar o Plano 
Nacional de Educação (PNE) e 
a exclusividade dos recursos de 

10% do Produto Interno Bruto 
(PIB) para a educação pública. 
Em contrapartida, a socieda-
de organizada e o movimento 
sindical travam uma luta para 
garantir a aplicação dos 10% do 
PIB para a educação pública. 

Entendemos que nossas 
reivindicações trazem elemen-
tos que contrariam o projeto 
implementado pelo governo, 
como, por exemplo, a tercei-
rização e a Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). Somos a favor da 
educação e da saúde públi-
cas, gratuitas e de qualidade, 
e isso contraria o governo em 
sua política de privatização, 
que se dá diretamente com a 
concessão para empresas esta-
tais e com a terceirização que 
precariza as relações de traba-
lho, prejudicando milhares de 
trabalhadores. Tudo isso para 
beneficiar um pequeno grupo 
de empresários, que tem inves-

tido nas campanhas políticas, 
numa verdadeira “operação de 
troca”, que prejudica imensa-
mente o bom desenvolvimento 
dos trabalhos nas universida-
des, além de fomentar a cor-
rupção e estabelecendo a ocu-
pação do espaço público pelo 
interesse privado. 

O Comando Nacional de 
Greve avalia que a única forma 
(de dobrar o governo) é ampliar 
a greve com ações que devem 
ser sincronizadas e cumpridas 
por todos e que deem visibilida-
de e forcem o governo a atender 
nossa pauta. Mas para isso é 
preciso que cada companheiro 
da base fortaleça o movimen-
to. Vamos seguir o exemplo dos 
trabalhadores da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL). Lá, 
eles decidiram suspender os pa-
gamentos às empresas, como 
às concessionárias de água, luz 
etc., para pressionar o governo 
a abrir negociação. 

N

A

Foto: Fasubra

CNG/Fasubra reunido com o secretário de Relações do Trabalho do MPOG e com o secretário da SESu
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 Maria Fernanda Quintela
Professora do Instituto de Biologia e atual decana. 

A ideia da candidatura à reeleição surgiu de um grupo 
de professores, diretores de unidades, técnicos-admi-
nistrativos e estudantes do CCS, com foco na  “conti-
nuidade da gestão participativa, e na perfeita integra-
ção entre os três principais segmentos e consolidação 
de conquistas alcançadas”. 

eleição na ufrj

CCS vai às ruas 
eleger decano

Nos dias 28, 29 e 30 de maio, 
das 9h às 15h, a comunidade da 
Faculdade de Odontologia vai às 
urnas eleger a nova direção da uni-
dade pelo sistema da proporciona-
lidade. A apuração começa  às 16h 
do último dia de votação. No dia 4 
de junho, os eleitos são homologa-
dos pela Congregação. 

Duas chapas disputam o pleito: 
a Chapa 1, “Vamos juntos por uma 
odontologia melhor”, e a Chapa 2, 
“Adesão à odontologia do futuro”.  

A primeira é liderada pela profes-

De 26 a 29 de maio, técnicos-administrativos, estudantes e professores das unidades do Centro de Ciências da 
Saúde (CCS) elegerão um novo decano. Concorrem ao cargo a atual decana, Maria Fernanda Quintela, e o vice-
diretor do Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, Roberto José Leal.

A apuração dos votos será no dia 30, no auditório Helio Fraga, e a homologação do resultado, no Conselho de 
Coordenação, será dia 2 de junho. Foi definido peso igual dos votos para os três segmentos – técnicos-administrati-
vos, estudantes e professores –, repetindo a proporcionalidade adotada na última eleição. 

 Roberto José Leal
Professor adjunto do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Anna Nery, 
foi superintendente do CCS de 2006 a 2012. Sua candida-
tura surgiu do desejo de apostar em ações mobilizadoras, 
entendendo que a função da universidade deve estar as-
sociada às políticas públicas, afim de suprir as expectati-
vas e anseios da sociedade.

Duas professoras disputam a direção da Odontologia  
sora Maria Cynésia Medeiros de Bar-
ros e tem como vice o atual diretor da 
unidade, Ednilson Porongaba Costa, 
e ainda mantém a professora Kátia 
Regina Hostílio Cervantes Dias como 
diretora adjunta de Pós-Graduação. 

A segunda chapa é encabeçada 
por duas professoras: Maria José 
Santos de Alencar, há 36 anos na 
UFRJ, candidata a diretora, e De-
nise Fernandes Lopez Nascimento, 
candidata a vice-diretora. 

A Chapa 1 se compromete a 
realizar reuniões periódicas com 

os representantes de cada segmento 
da comunidade universitária: es-
tudantes, técnicos-administrativos 
e professores; capacitar recursos 
humanos técnico-administrativos 
com colaboração da Pró-Reitoria 
de Pessoal e por meio de convênios 
com outras instituições (ex.: inglês 
para docentes); diversificar a atua-
ção do funcionário técnico-admi-
nistrativo, adequando melhor suas 
aptidões  e treinamento (ex.: parti-
cipação do técnico-administrativo 
em projetos de extensão); treina-

mento contínuo em biosseguran-
ça e criar formas de premiação e 
valorização do docente, discente e 
funcionário. 

A Chapa 2 assume com os téc-
nicos-administrativos os seguintes 
compromissos: 1 - Incentivar a par-
ticipação em atividades de formação 
e qualificação que visem à melhoria 
na carreira, seja por meio de cursos 
presenciais ou a distância; 2 - Esti-
mular a participação da categoria 
em projetos de ensino, pesquisa e 
extensão, inserindo-os formalmente 

na equipe de cada projeto, de acordo 
com a vontade e o perfil do servidor; 
3 - Melhorar as condições de traba-
lho e apoiar novos projetos de capa-
citação juntamente com as demais 
unidades da UFRJ, seja em cursos 
de línguas, primeiros socorros, infor-
mática, cultura geral, capacitação fí-
sica etc. e 4 - Criar um canal de inter-
locução para discussão de temas de 
interesse da categoria e formalizar a 
valorização técnico-administrativa, 
caracterizando que todos somos ser-
vidores, independente da categoria.    

Fotos: Renan Silva

PATRÍCIA de Andrade Risso, Ednilson Porongaba Costa, Maria Cynésia 
Medeiros de Barros, Katia Regina Hostílio Cervantes Dias e Tiago Rabello

MARCOS Shoeder, Maria José Santos de Alencar, Denise Fernandes 
Lopez Nascimento, Maria do Céu Pinto Amaral e Marcelo Daniel Brito Faria

Propostas
Discutir a autonomia didática, acadêmica, administrativa e de gestão da universidade 

pública versus autonomia financeira diante do Estado; Discutir formas de pressão da co-
munidade universitária no sentido de garantir o financiamento estatal do ensino, 
da pesquisa e da extensão nas universidades públicas, assumindo postura contrá-
ria a todas as formas de privatização das universidades públicas (...); Lutar pela 
manutenção do ensino universitário público, gratuito e de qualidade em todos os 
níveis, a saber: graduação, pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu; 
e Pressão para a abertura de concursos públicos nas universidades públicas, de for-
ma a assegurar o suprimento das vagas abertas em consequência de falecimentos, 
aposentadorias e perda de quadros, além da ampliação de programas.

Eixos específicos – Segurança no campus e no CCS, particularmente; Discutir a deficiên-
cia de salas de aula em função da criação de novos cursos e aumento do ingresso em determi-
nadas unidades; Debater a necessidade de criação de novos laboratórios; Cobertura sistemática 
do funcionamento das partes comuns da decania para evitar sua depredação.

Hospitais universitários – Debater formas de regularização e/ou reposição de pessoal do 
quadro permanente e discutir ações de fortalecimento do complexo hospitalar e sua efetivação 
na estrutura universitária.

Ebserh – “Se a universidade quer assinar um atestado de incapacidade de gerir seus hos-
pitais, e eu acredito que a Ebserh é uma ferramenta para corroborar com isso, eu sou contra.”

Propostas
Elaborar projeto básico do Plano Diretor do CCS de forma a atender às especificidades de 

todas as áreas do conhecimento; Criar o Centro Integrado de Compras, com a participação 
de todas as unidades, para atender a grandes demandas de material; Desenvolver projetos de 
modernização e implementar o projeto em andamento de adequação da estrutura física e a 
atualização do acervo da biblioteca central; Integrar projetos para implementar resolução do 
CEG, que instituiu 10% da carga horária dos cursos em atividades de extensão; Continuar a 
proposição e cadastro de cursos na PR-4 do interesse dos funcionários, permitindo atualiza-
ção do corpo social; Consolidar projeto de melhoria das condições de trabalho dos técnicos-
administrativos do CCS em andamento; Fortalecer e ampliar o Fórum dos Administradores do 
CCS, incluindo os dos hospitais e unidades isoladas; Criar o Fórum de Serviços Comunitários 
para integrar atividades de limpeza, segurança e conservação, entre outras; Desenvolver e im-
plementar o Projeto de Segurança do CCS, inclusive circulação e sinalização dos ambientes e 
concluir ações em andamento.

Hospitais universitários – Criar o Fórum dos Hospitais Universitários com o objetivo de 
traçar políticas acadêmico-científicas e administrativas integradas; Implantar  a assessoria de 
apoio aos hospitais, para integrar as atividades acadêmicas entre os Hospitais e as Unidades do 
Básico.

Ebserh – “A nossa universidade já decidiu sobre a Ebserh. E o que está em pauta é qual a 
solução que vamos encontrar coletivamente para os nossos hospitais.”
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DIMENSIONAMENTO SOBRE A 
FORÇA DE TRABALHO NOS HUS

Desta página 5 até a 8, a categoria terá a opor-
tunidade de se informar mais sobre dimensiona-
mento da força de trabalho na universidade, que 
é uma importante conquista nossa e que consta 
da Carreira dos Técnicos-Administrativos em 
Educação. Portanto, é lei e tem que ser imple-
mentada, e pode evidenciar as carências de 
pessoal nas unidades e consolidar as cobranças 
por realização de concursos públicos. 

Com base na realidade dos hospitais univer-
sitários, cuja maioria se mantém aberto graças 
à mão de obra sem vínculo algum com a insti-
tuição dos extraquadro, é que o Sintufrj decidiu 
aprofundar um pouco mais a discussão, com a 
categoria, sobre o dimensionamento da força 
de trabalho na UFRJ. Portanto, o tema, tendo 
como pano de fundo os HUs, ainda continuará 
na próxima edição. 

Naturalmente que a Faculdade de Medicina e 
a Escola de Enfermagem Anna Nery, responsá-
veis pela formação dos profi ssionais de saúde 
na instituição, bem como a Pró-Reitoria de Pes-
soal, que formula políticas para cumprimento 
da nossa Lei da Carreira, também estão sendo 
ouvidas pelo Jornal do Sintufrj. Aliás, a PR-4 
já pôs o time em campo, mas os HUs fi caram 
para a segunda fase dos trabalhos do Projeto 
de Dimensionamento de Pessoal da UFRJ que 
começa agora a ser desenvolvido. 

Leia matéria completa na PÁGINA 6
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Passo a passo
Em conjunto com o coordena-

dor de Políticas de Pessoal da PR-4, 
Jorge Freitas, o administrador Fá-
bio Silva, coordenador operacional 
do projeto, resumiu a atual etapa 
do projeto, iniciado no final de 
2012, mas que apenas em maio 
de 2013 ganhou a configuração 
atual, tanto no que toca à equipe, 
quanto à metodologia. 

O grupo fez uma pesquisa 
qualitativa e quantitativa em 16 
unidades, que comporão uma 
amostra de 20% do total de 81 uni-
dades da UFRJ. A ideia é levantar 
informações sobre a estrutura de 
cada unidade e conhecer a reali-
dade e necessidade de cada local. 

O objetivo do projeto é adequar 
a força de trabalho às reais necessi-
dades institucionais. A previsão de 
término é para o segundo semestre 
deste ano.

Além de Fábio e Jorge, a equipe 
administrativa é composta pela 
coordenadora de Gestão de Pessoal, 
Maria Tereza Ramos, que também 
coordena o projeto, pelo supe-
rintendente de Pessoal, Agnaldo 
Fernandes, e pela chefe da Subco-
ordenação de Seleção e Admissão, 
Margareth Carneiro. Eles contam 
com o apoio de bolsistas do curso 
de Gestão Pública da UFRJ. 

Na etapa inicial de coleta de 
informações, o grupo era consti-
tuído de 16 pessoas, mas na fase 
atual de consolidação dos dados 
foi reduzido para seis.

O próximo passo é a informa-
tização do projeto, através de um 
sistema que permitirá a coleta dos 
dados diretamente via internet, 
facilitando o controle da demanda 
e o processo de decisão.

Segundo os coordenadores do 
projeto, com o Sistema de Dimen-
sionamento de Pessoal implantado 
serão abertas novas frentes de pesqui-
sa e a informação estará disponível 
para análise em tempo real, o que 
contribuirá para o desenvolvimento 
de políticas de pessoal.

PR-4 Grupo institucional 
inicia levantamento

“Agora a fase é de fechar (os 
dados) de cada unidade levantada 
e assim fechar o dimensionamen-
to. Aí podemos estender a outras 
unidades similares”, diz Jorge 
Freitas, explicando que a equipe 
vai ainda discutir com decanos e 
representantes dos centros a defi-
nição de uma estrutura mínima 
para cada um e suas unidades, 
para ajustar com os resultados do 
levantamento. “Quantos (profis-
sionais) há, podemos saber pelo 
sistema. Onde estão, também 
sabemos. Teoricamente. O que 
queremos é conhecer a realidade 
atual que o sistema não retrata. E 
saber para onde cada unidade pre-
tende caminhar e do que precisa”.

Eles avaliam que esse novo 
sistema possibilitará a negociação 
de vagas com o MEC com um 
nível maior de precisão e têm a 
expectativa de que a UFRJ possa 
ter, a médio prazo, um quadro de 
cargos e de pessoal que lhe atenda 
de forma ótima.

Se nas outras unidades é prio-
ridade, nos HUs é urgentíssimo!

A coordenadora de Gestão de 
Pessoal, Maria Tereza Ramos, que 
também coordena o projeto, embo-
ra reconheça que o trabalho esteja 
caminhando de forma um pouco 
lenta, garante que a prioridade 
para este GT é bem alta, “porque, 
com base neste dimensionamento, 
a UFRJ vai fazer uma alocação me-
lhor de funcionários nas diversas 
unidades”.

Segundo ela, nas visitas às 
unidades, a equipe busca apurar as 
necessidades locais e indicadores 
como número de alunos, e outros 
elementos, “para ver se a gente 
acha um parâmetro que justifique 
a necessidade maior ou menor de 
pessoal, principalmente em cargos 
concorridos como o de assistente 
em administração”, e explica que é 
um trabalho difícil: “Parametrizar 
esta necessidade está sendo bem 
complicado”. 

No entanto, pelo que se percebe 
nos fóruns nacionais de discussão 
sobre dimensionamento, nenhu-
ma outra universidade conseguiu 
chegar ao final de um projeto ou a 
uma conclusão metodológica com 
resultados. “Então a gente resolveu 
tentar a nossa, e acho que a gente 
vai chegar (a resultados)”, diz, 
esperançosa, Maria Tereza.

Mas neste primeiro momento, 
no entanto, os hospitais univer-
sitários ficaram de fora. “Vai ser 
outro projeto que a gente vai fazer, 
porque a metodologia é diferente, 
e porque existe muita coisa na 
literatura sobre dimensionamen-
to hospitalar em função de leis. 
O dimensionamento dos HUs é 
diferente e a gente resolveu sepa-
rar em dois grupos”, justifica a 
coordenadora, embora reconheça 
que o dimensionamento dessas 
unidades seja “urgentíssimo”. Mas 
para quando? Segundo ela, com a 
greve da categoria e com a posse 
de novos servidores em curso, a 

equipe ficou sem muito tempo 
para abrir mais esta frente, mas ela 
avalia que, assim que começar, o 
trabalho vai ser mais rápido. “Está 
para começar. Talvez no próximo 
mês”, promete. 

A proposta do projeto, confirma 
Maria Tereza, é ter a dimensão 
exata do problema, até para justi-
ficar, perante o MEC, a necessidade 
de mais vagas. “E conseguir base 
até para solicitar o ranquiamento 
(classificação da UFRJ na matriz 
de distribuição) do quadro de 
vagas”, acrescenta.

Vacâncias
Sobre o decreto que permite a 

reposição automática de cargos (nº 
7.232, de 2010), a coordenadora 
esclarece que, quando há numa 
unidade a vacância de um cargo 
(fruto de aposentadoria, falecimento 
ou exoneração), esta vaga não conti-
nua necessariamente na unidade. “O 
ideal seria isso”, diz ela, explicando, 
no entanto, que uma vaga de enfer-
meiro gerada no HU pode servir ao 
Instituto de Puericultura e Pediatria 
Martagão Gesteira (IPPMG), por 
exemplo. “O que vai conduzir essa 
realocação é a demanda”, diz ela.

No caso de cargos extintos, no 
entanto, a vaga deixa de existir 
automaticamente. Maria Tereza 
explica que até existem cargos 
das classes A e B que são extintos, 
mas para os quais não se pode, 
pelos critérios do decreto, fazer a 
reposição automática.

A Pró-Reitoria de 

Pessoal 

(PR-4) instituiu 

um grupo 

de trabalho 

para realizar 

o Projeto de 

Dimensionamento 

de Pessoal da 

UFRJ, que ainda 

está em fase de 

consolidação dos 

dados apurados 

em 16 unidades. 

Mas já estuda 

a elaboração 

de um sistema 

informatizado 

de dados que 

possibilite a 

identificação 

de demandas 

e a tomada de 

decisão.

FÁBIO Silva, Maria Tereza Ramos e Jorge Freitas



 

HUCFF Sonho de expansão 
evidencia carência de 
pessoal
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O diretor Eduardo Côrtes expli-
ca que hoje a unidade apresenta 
um levantamento que mostra 

271 vacâncias (pessoas que se 
aposentaram, foram exoneradas 
ou faleceram). Embora o Decreto 
nº 7.232, de 2010, autorize a 
universidade realizar concurso 
para essas vagas sem necessidade 
de autorização do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) e do Ministério 
da Educação, ele disse que não 
recebeu reposição de pessoal.  

“Tem feito falta”, diz ele, in-
formando que a listagem com esse 
pessoal já foi enviada à Pró-Reitora 
de Pessoal, mas dos últimos con-
cursos chegaram apenas oito 

Alto número de aposentadorias
Embora o HU tenha recebido alguns concursados para substituir os 

extraquadro, estes acabaram suprindo afastamentos de pessoal do qua-
dro, porque a vacância se acumula com uma velocidade surpreendente.

De acordo com a Divisão de Recursos Humanos são abertas duas a 
três vagas por semana em função de aposentadoria. 

Côrtes avalia que os hospitais não têm política de reposição de 
pessoal há muito tempo e que sua população tem idade elevada: “Isso 
está estourando agora; de 2014 a 2020 vai se aposentar muita gente”.

Segundo estudo feito em 2012, a faixa etária média do quadro de 
pessoal no hospital estava em torno de 54 anos. “Muita gente não se 
aposentou ainda, mas já tem tempo para se aposentar”, confirma  Côrtes. 
Para a Divisão de Recursos Humanos a situação é ainda pior na Divisão 
de Enfermagem, onde a média de idade, em 2012, era de 55 anos.

O Hospital 
Universitário 
Clementino 
Fraga Filho 
(HUCFF) 
mantém o 
status de 
referência no 
tratamento 
de patologias 
de alta 
complexidade 
superando 
dificuldades 
históricas, 
como a falta de 
financiamento 
adequado e 
de pessoal. 
Mas como a 
direção está 
conseguindo 
dimensionar 
a força de 
trabalho 
necessária para 
o atendimento à 
população? 

técnicos-administrativos ao HU, 
embora ainda estejam prometidos 
mais seis e 11 médicos, além de 
enfermeiros e técnicos.

O levantamento computou 
perdas de servidores do Regime 
Jurídico Único (RJU) de julho de 
2010, quando começou a valer o 
decreto, a abril de 2014. Foram 317 
aposentadorias, 31 falecimentos e 
23 exonerações, com apenas 100 
ingressos. 

Entre os cargos que tiveram 
maiores perdas estão o de auxiliar 
de enfermagem, com déficit de 46 
profissionais (36 aposentadorias, 

Maior déficit 
As necessidades de pessoal do hospital certamente não se resumem 

à sua reposição, pois o déficit por falta de concurso nas últimas décadas 
(em particular e acentuadamente no governo FHC) é histórico.

Por isso, é urgente o dimensionamento da força de trabalho. 
Embora não seja um dimensionamento, o diretor explica que sua 

equipe produziu um levantamento da força de trabalho que tomou como 
base o desejo de expansão da atual gestão.

“Não fizemos um levantamento para 280 leitos (número atual). 
Temos que pensar num hospital de 500 leitos, porque o objetivo é trans-
formar o hospital”, explica Eduardo Côrtes.

seis óbitos, quatro exonerações, 
sem qualquer ingresso para reposi-
ção), o de técnico de enfermagem, 
com déficit de 31 profissionais 
nestes quatro anos (com 48 apo-
sentadorias, duas exonerações 
e apenas 19 novos ingressos), o 
de enfermeiro, com déficit de 30 
profissionais (45 aposentadorias, 
três óbitos e quatro exonerações 
mas com 22 novos ingressos no 
período), o de médicos, com déficit 
de 17 profissionais (30 aposenta-
dorias, três óbitos e 10 exonerações, 
mas com 26 novos ingressos nestes 
quatro anos).

 

         



ara este novo HU, o núme-
ro de médicos, por exem-
plo, deveria ser de 772, 

enquanto hoje há 401 do RJU e 
97 com outros vínculos (extra-
quadro). Ou seja, seriam neces-
sários 274 novos médicos, con-
siderando que os extraquadro já 
estariam previstos no número 
ideal. A quantidade de enfermei-
ros deveria ser de 692, enquanto 
hoje há 218 do RJU e 28 de ou-
tros vínculos. A carência seria de 
446 enfermeiros. O número de 
técnicos de enfermagem deve-
ria ser de 1.495, enquanto só há 
714 do RJU e 169 de outros vín-
culos. Faltariam 612. O número 
de demais profissionais de nível 
superior que atuam na assistên-
cia (como fisioterapeutas, fono-
audiólogos e assistentes sociais) 
somaria, para o HU ideal, 348 
pessoas, enquanto hoje há 100 
do RJU e 88 de outros vínculos, 
faltando portanto 160.

O de nível técnico (como o 
de farmácia, laboratório, ra-
diologia) somaria 265. Mas há 
143 do RJU e 40 extraquadro. A 
necessidade seria de 82

.
Para as atividades admi-

nistrativas de nível superior 
seriam necessários 91 profis-
sionais. Mas há apenas 16 e 
quatro extraquadro. A necessi-
dade seria de 71 profissionais. 
Do nível médio, para as ativi-
dades administrativas seriam 
necessários 405 profissionais. 
Mas há 206 do RJU e 140 extra-
quadro, sendo necessários 59 
novos profissionais.

Há hoje, portanto, segundo 
o quadro, 1.798 servidores do 
RJU e 565 extraquadro. E se-
riam necessários, para o hos-
pital de 500 leitos, 3.941 profis-
sionais, havendo uma carência 
de 1.578 profissionais novos. 

Extinção é igual 
à terceirização
No entanto, segundo informou 

a Divisão de Recursos Humanos, 
o quantitativo de profissionais RJU 
apresentados no quadro não inclui 
cargos considerados em extinção.

Embora necessários ao fun-
cionamento do hospital, e com 
servidores ainda atuantes, pelo 
decreto de 2010 não é possível se-
quer a reposição de vacância em 
caso de cargos extintos. Essa pro-

Profissionais necessários 
para o novo hospital 
funcionar bem 

O levantamento 
preparado pela 
Divisão de 
Recursos 
Humanos 
projetou, 
a pedido do 
diretor, as 
necessidades 
para um hospital 
com 516 leitos, 
quase 60 mil 
consultas 
ambulatoriais 
mensais, 
dois mil 
procedimentos 
de urgência, 
emergência e 
pronto-socorro.

P jeção reflete a política de extinção 
de cargos do governo, que avança 
no processo de terceirização ao 
inviabilizar concursos para cargos 
como o do pessoal da manutenção 
– eletricistas, pedreiros, pintores 
–, claramente essenciais diante 
das deficiências do prédio. Esta é 
mais uma frente de luta da cate-
goria: o fim da terceirização.

Unidades fechadas
“O hospital tem uma ca-

rência grande em áreas que 
não estão funcionando muito 
bem ainda, como o Almoxa-
rifado, a Seção de Compras, a 
unidade Coronariana e o CTI 
da Cirurgia Cardíaca. A Emer-
gência está parcialmente fecha-
da. Além de outras áreas que 
também comprometem todo o 
funcionamento do hospital”, 
diz Côrtes, apontando que o di-
mensionamento por si só – ou 
a possibilidade de deslocamento 
de profissionais – não resolveria 
o problema. Primeiro porque há 
áreas em que os profissionais 
são especializados (Cardiologia, 
por exemplo). Segundo, porque 
nas áreas administrativas não 
há como movimentar pessoal, 
pois não há ninguém sobrando.

Produção
Localizado em um prédio 

com mais de cem mil metros 
quadrados, com capacidade para 
500 leitos, o hospital conta hoje 
com 280 leitos em funcionamen-
to e 12 salas de cirurgias. Em 
média, 25 cirurgias são feitas 
diariamente no HU. Em 2013, a 
unidade realizou 58 transplantes 
– 11 de fígado, 28 de medula e 19 
de rim. Este ano foram realizados 
14 transplantes até o momento – 
10 de fígado e quatro de medula. 
Por dia, o hospital recebe cerca de 
1.300 pacientes para atendimen-
to ambulatorial e/ou exames, e 
mantém quase 200 internações/
diárias. Isso sem contar a ex-
celência em ensino e pesquisa 
desenvolvidos no hospital, cujos 
laboratórios são responsáveis por 
estudos muitas vezes inéditos e 
inteiramente nacionais.

Esta produção poderia ser 
ampliada, mas não há concursos 
que reponha a quantidade ade-
quada de pessoal e solucione as 
necessidades de substituição de 
trabalhadores extraquadro.

Fotos: Renan Silva
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