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Palavras-chave:   

"As pro mo ções serão
feitas a partir da re dis tri -
buição de vagas entre as
classes, no quan ti ta tivo
de 20 vagas por uni ver si -
dade”

Governo mantém diálogo e aguarda contraproposta de professores das
universidades em greve

O Go verno da Bahia en viou novo do cu mento para as As so ci a ções de Do centes das uni ver si dades es ta duais, nesta sexta-feira

(19), re a fir mando que as se gu rará re cursos para atender às pro mo ções dos pro fes sores. O diá logo está man tido e o Go verno

con tinua aguar dando um po si ci o na mento dos re pre sen tantes dos do centes, que ainda não se ma ni fes taram e nem apre sen -

taram con tra pro posta a res peito das pro mo ções.  

 

“O Go verno as se gura a dis po sição em re ceber con tra pro posta do mo vi mento do cente, de manter o diá logo, am pli ando o pro -

cesso de ne go ci ação e dis cussão sobre a pro posta”, afirmou o su pe rin ten dente de Re cursos Hu manos da Se cre taria da Ad mi -

nis tração, Adriano Tam bone.

O Go verno dis po ni bi li zará re cursos or ça men tá rios para a con cessão das pro mo ções,

sem com pro meter o or ça mento de cus teio e o in ves ti mento das uni ver si dades. Ainda

se gundo Tam bone, “con forme pro posta ini cial apre sen tada de re ma ne ja mento de

vagas do ma gis tério, as pro mo ções serão feitas a partir da re dis tri buição de vagas

entre as classes, no quan ti ta tivo de 20 vagas por uni ver si dade”. Esta pro posta ga -

rante a maior ce le ri dade no cum pri mento dos di reitos tra ba lhistas.

 

A pro posta do Go verno foi apre sen tada na reu nião do dia 20 de maio e rei te rada em

cinco reu niões sub se quentes. Desde então, os do centes fi caram de apre sentá-la nas

as sem bleias com os pro fes sores para cons truir uma con tra pro posta, o que ainda não

acon teceu.

 

No do cu mento en ca mi nhado às as so ci a ções de do centes nesta sexta, o Go verno da Bahia também re a firma sua po sição de

atender à rei vin di cação para re vo gação da Lei 7176/97 e criar nova lei que ga rante maior au to nomia às uni ver si dades. Se -

gundo o pro fessor Paulo Pontes, co or de nador de De sen vol vi mento de En sino Su pe rior da Se cre taria da Edu cação do Es tado

da Bahia, “com a nova lei, a es tru tura passa a ser de fi nida pelo es ta tuto ela bo rado pelas pró prias uni ver si dades”.
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