
Moção de protesto e repúdio contra o descaso com a carreira dos 

servidores técnico-administrativos da Unesp 
 

Com o apoio dos conselheiros do Chapão da Adunesp, o Chapão Sintunesp/Associações apresenta este documento de 

repúdio para conhecimento dos membros do Conselho Universitário da Unesp. 

Os servidores técnico-administrativos da Unesp, por meio de sua representação constituída nesse órgão colegiado, vêm 

apresentar esta Moção de Protesto e Repúdio contra o descaso em relação à carreira dos servidores técnico-administrativos da 

Unesp, verificado nas últimas gestões reitorais dessa Universidade. A presente moção justifica-se pelos motivos a seguir 

apresentados: 

 

I. No ano de 2015, os servidores técnicos-administrativos e docentes tiveram suas respectivas carreiras “suspensas” por 

uma decisão do então reitor, evocando a necessidade de uma revisão dos processos de avaliação e promoção dos servidores. 

 

II. Composta uma comissão pelo CADE, em 2016 foi apresentada uma proposta com novos critérios de avaliação e 

promoção dos servidores técnico-administrativos, aprovada nessa mesma gestão do CADE. 

 

III. Com a assunção da atual reitoria, em 2017, esta entendeu que deveria rediscutir a proposta e requisitou nova composição 

de uma comissão para refazer os estudos para a carreira dos servidores técnico-administrativos. 

 

IV. Reunidos a partir de novembro de 2018, os membros dessa comissão composta pelo CADE trabalharam arduamente, até 

setembro de 2020, para a elaboração desta nova proposta. 

 

V. Apresentada a nova proposta à PROPEG, esta não pautou o assunto no órgão competente, o CADE, para que fosse 

possível dar prosseguimento ao tema. 

 

VI. Essa situação nos transmite a sensação de insegurança, uma vez que, assumindo nova reitoria no ano de 2021, esta pode 

solicitar mais uma vez um novo estudo para a carreira dos servidores técnicos-administrativos. 

 

VII. Ressalta-se que existem servidores que, ingressando na Universidade entre os anos de 2012 e 2013, sequer obtiveram 

uma única valorização de sua trajetória na Unesp, o que significa, na melhor das hipóteses, 10 anos sem valorização de suas 

carreiras, 1/3 de sua vida funcional na instituição sem qualquer reconhecimento. 

 

Diante do exposto, em nome da representação dos servidores técnico-administrativos neste colegiado, apresentamos esta moção 

de protesto e repúdio à gestão da Unesp em relação à carreira dos servidores técnico-administrativos. 

 

 

17 de dezembro de 2020. 

 

Signatários: 

Conselheiros do segmento técnico-administrativo do Conselho Universitário 

 

 

 

 

 
 


