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A Universidade com a sociedade 

 

Nota de Esclarecimento 

O Reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA), tendo em vista a veiculação de informações sobre os procedimentos 
institucionais, adotados para tratar das questões relativas à realização de concurso público e às progressões funcionais de 
servidores, cujo cumprimento atende ao planejamento da Gestão Superior da UEPA e aos termos ajustados junto ao Ministério 
Público Estadual, vem esclarecer o seguinte: 

 A partir do ano de 2011 aos dias atuais a Gestão Superior da UEPA vem desenvolvendo tratativas formais com a 

Secretaria Estadual de Administração (SEAD) tendo por objetivo sanar os problemas emergentes que decorriam (e 

decorem) da insuficiência de pessoal (processo n.º 2011/522557); 

 Tais entendimentos e acordos, ao longo do tempo, resultaram em documentos reversais que avolumaram o processo 

e ensejaram um sinal premonitório de uma solução; 

 Entretanto, em face do modo como essa questão se desenrolava e do surgimento de um novo ambiente de Decretos 

Governamentais, fez-se a opção pragmática de se ampliar o quadro de servidores temporários (hoje em torno de 800 

servidores), como medida primária para mitigar a emergência de inúmeros problemas operacionais; 

 Mesmo adotando essa opção, as tratativas sobre a necessidade de realização de concurso e correções de 

progressões funcionais continuaram e foram ampliando, por meio do Sistema de Governo (SIGOV), a compreensão 

da necessidade cada vez mais urgente de resolver essa questão; 

 No decorrer de 2017/2018 a Gestão Superior, sempre pautada pelo cumprimento dos entendimentos prévios junto às 

esferas governamentais afins, realizou o concurso específico para o Campus Marabá e sumarizou as demais 

demandas da UEPA em 2 (duas) proposições: (i) alteração na lei n.º 6828/2006 que corrige a defasagem numérica e 

remuneratória dos cargos de Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e (ii) alteração na lei n.º nº 6.839/2006 

que corrige seus Anexos I, II e III possibilitando a realização do concurso e a correção das progressões (processo n.º 

2017/552374 e processo n.º 2011/522557, respectivamente); 

 Desse modo e em face do processo participativo estabelecido, foi dada divulgação do feito (inclusive da precedência 

da aprovação da nova lei estadual à realização do concurso e das correções das progressões), sendo a Gestão 

Superior fiel aos dados reais consignados nos referidos processos que culminaram com a finalização da elaboração 

dos editais dos concursos públicos – 330 vagas docentes, 200 vagas técnico nível superior e 100 vagas nível médio; 

 Como o artigo 38, do Capítulo XII – DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA, da proposta do Projeto de 

Lei (PL) encaminhada pelo Executivo à Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, não contempla uma 

redação consoante com as tratativas realizadas e que ensejaram as 2 (duas) proposições já referidas, a Gestão 

Superior, sem detença, está tratando junto ao SIGOV de corrigi-las tempestivamente. 

Assim, considerando o encaminhamento que vem sendo realizado e a forma como a Gestão Superior cumpre suas funções 
gerenciais com atitude intransigente, criteriosa e transparente, na busca dos meios de melhorar continuamente a capacidade 
institucional da UEPA (definida como a capacidade de realizar ações de maneira eficiente, consoante com o que preceitua o 
Art. 53 da LDB), o Reitor refuta a veiculação de informações inverídicas, transmitidas acriticamente, baseadas em opiniões do 
senso comum ou de interesses alheios à higidez organizacional e que buscam ensejar à UEPA a manifestação de um 
comportamento imprevisível e inconstante, próprio de instituições públicas fracas e arbitrárias, abalando a credibilidade, 
dificultando a sustentabilidade e gerando altos custos sociais e de transação. 
 

Sabe-se que nos dias atuais, essas informações inconformes deixam rastros difíceis de serem apagados e, a medida que a 

verdade vem à tona, surgem efeitos muitos negativos para quem as produziu, posto que a sociedade reduz cada vez mais a 

tolerância à informações dessa natureza!  

 

Belém, 14 de junho de 2018. 

 

RUBENS CARDOSO DA SILVA 

Reitor da UEPA 


