UFPR age para resolver
problema de trabalhadores do HC
Universidade iniciou visitas para sensibilizar políticos do Estado e levar questão à Brasília

Uma comitiva formada por representantes da UFPR, do Hospital
de Clínicas (HC), da Funpar e do
Sinditest entregou na tarde desta
sexta-feira (30) uma carta de três
páginas solicitando apoio político ao
prefeito Luciano Ducci (PSB) para
evitar a demissão dos trabalhadores
do HC contratados pela Funpar.
No documento, que será entregue também o governador Orlando Pessuti (PMDB) e à bancada
paranaense de deputados federais,
a universidade pede auxílio para encontrar uma solução negociada para
o termo de ajuste de conduta assinado em 2007 pela Funpar, UFPR e
Ministério Público do Trabalho.
De acordo com o termo, cerca
de 1,2 mil funcionários do HC contratados através da Funpar - quase
um terço do contingente do Hospital - precisariam ser demitidos até o
dia 31 de dezembro. Em todo o país,
a situação afeta cerca de 18 mil trabalhadores de hospitais ligados ao
Ministério da Educação e contratados sem concurso público.
Como o problema não é localizado, a Associação Nacional dos
Dirigentes de Instituições de Ensino Superior (Andifes), também já
se movimenta para encontrar uma
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O prefeito Luciano Ducci com o reitor Zaki Akel Sobrinho e representantes da Funpar, HC e Sinditest

solução nacional. “Mesmo assim,
não podemos ficar só esperando.
Precisamos cuidar da nossa casa”,
afirmou o reitor Zaki Akel.

Articulação política

Após se articular politicamente
com membros do Executivo e do
Legislativo, a UFPR irá a Brasília
para conversar com os ministros
da Educação, Fernando Haddad,
e do Planejamento, Paulo Bernar-

A diretora do HC, Heda Amarante, junto com prefeito e reitor

do, e tentar construir uma solução
negociada para o problema. O
reitor já fez contato prévio com
os ministros que estão sensíveis
para a questão e tem dado apoio
para uma solução definitiva. Uma
reunião deve ser agendada ainda
em maio, antes que o calendário
eleitoral se intensifique.
A carta entregue ao prefeito faz
um histórico do quadro da Funpar
no HC, situa o Hospital no sistema público de saúde do Estado e
argumenta que, apesar da assinatura do termo de conduta, não foram feitos os concursos públicos
necessários para a reposição de
pessoal. “Hoje, se despedirmos
1,2 mil trabalhadores, o hospital
praticamente para”, reclamou o
reitor Zaki Akel Sobrinho. Sem
esses funcionários, estima-se que
a capacidade de atendimento do
HC, que hoje é de 400 leitos, caia
para menos da metade. “Sem falar
no drama social, do desemprego,
que vai afetar 1,2 mil famílias”,
continuou o reitor.

A carta sensibilizou o prefeito
Ducci, que já foi secretário municipal da saúde. “Por isso, sei da importância do Hospital para o sistema de
saúde de Curitiba e do Paraná. Sou
totalmente favorável à reivindicação
da universidade, que é justa. É fundamental não só mantermos esses
trabalhadores, como também que
o governo abra concursos públicos
para a contratação de mais pessoal”,
avaliou o prefeito.
O “drama social” do desemprego para esses funcionários também
preocupa a universidade. “Os trabalhadores, hoje, vivem apreensivos”,
destacou o presidente do Sinditest,
Wilson Messias.
Dentre os trabalhadores que o
Ministério Público pede a demissão, alguns têm já 25 anos de serviços prestados e agora encontrariam dificuldades para se recolocar
no mercado de trabalho. “Precisamos de uma solução definitiva, e
não paliativa. Não queremos que
as pessoas fiquem com a espada na
cabeça”, concluiu Zaki Akel.
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HC vai contratar mais 180 profissionais
Planejamento e MEC já autorizaram o concurso
O Hospital das Clínicas (HC)
a Universidade Federal do Paraná (UFPR) vai receber o reforço
de 180 profissionais temporários
de escolaridade média e superior
para trabalhar em diversos setores.
O processo seletivo será feito pela
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
da UFPR. O edital foi divulgado
na segunda-feira (3).
A autorização para as contratações foi concedida nesta quinta-feira (29) pelos ministros do
Planejamento, Paulo Bernardo, e
da Educação, Fernando Haddad,
atendendo a uma ação judicial impetrada em 2002 pelo Ministério
Público Federal. A ação destaca a
necessidade das contratações para
as funções que eram exercidas por
funcionários que se aposentaram,
foram exonerados ou morreram.

Leonardo Bettinelli

Agência Brasil

Salário dos temporários será igual ao dos servidores de carreira

“Na realidade ainda ficará um
déficit, pois a nossa necessidade
atual é de pelo menos mais 600
funcionários. Há tempos não é realizado concurso público para no-

Técnico-administrativos
participam de curso de
instrução processual
Celsina Alves Favorito

Diminuir a incidência de autuações por parte dos órgãos de
controle interno e externo. Este
é o objetivo da capacitação Instrução Processual, ofertada pela
CDP - Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas da Progepe em parceria com a Unidade de
Auditoria Interna.
Para atingir a meta proposta,
25 técnicos administrativos que
atuam nos diversos setores/próreitorias da UFPR estão sendo
treinados para a correta instrução
de processos administrativos nas
áreas financeiras, licitatórias, con-

tratuais, dispensas e inexigibilidade, diárias e passagens, entre outras, pertinentes à conformidade
contábil dos atos e fatos da gestão
orçamentária. O curso vai até o
dia 21 de setembro.
A formação, ministrada na
modalidade semi-presencial, tem
uma carga de 123 horas/aula. A
parte presencial é ministrada nas
dependências da Progepe, todas
as terças-feiras pela manhã. Já o
programa a distância é executado
através da plataforma Moodle.
O conteúdo programático
dos quatro módulos pode ser
visualizado através do site www.
cdp.ufpr.br.

O jornal Informe Servidor é uma publicação da Assessoria de
Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná.

Rua Dr. Faivre, 405 - CEP: 80060-140 Fones: 41 3360-5007 e 41 3360-5008
Fax: 41 3360-5087 E-mail: acs@ufpr.br
Reitor Zaki Akel Sobrinho | Vice-Reitor Rogério Mulinari
Edição e Jornalista Responsável Mário Messagi Júnior - Reg. Prof.: 2963
Projeto Gráfico e Diagramação Juliana Karpinski
Impressão Imprensa Universitária Revisão Edison Saldanha | Tiragem 2 mil exemplares

2

vas contratações”, disse a diretora
do HC Heda Amarante.
O quadro de pessoal do hospital
está em torno de 3,4 mil trabalhadores. A remuneração dos profissionais

a serem contratados será definida
pela universidade dentro das regras
da lei de contratação temporária e
conforme o plano de carreira dos
cargos técnico administrativo em
educação. As despesas com as contratações serão da UFPR, com recursos do Ministério do Planejamento.
“Os salários serão os mesmos
pagos aos funcionários concursados. Estas vagas são temporárias,
válidas pelo período de um ano,
prorrogáveis por mais um ano”, explicou a diretora do HC. As vagas
oferecidas são para médicos, nutricionistas, bioquímicos, farmacêuticos e técnicos de laboratório,
enfermagem e de radiografia.
Heda Amarante acredita que a
procura será grande. Ela avisa que
as provas serão realizadas em duas
semanas, porque há um prazo a
ser cumprido a contar da promulgação da sentença judicial.

Progepe disponibiliza
formulário para prorrogação
da licença maternidade
Celsina Alves Favorito

A Progepe está disponibilizando em seu site (www.progepe.
ufpr.br) o formulário para solicitar
prorrogação da licença maternidade. A partir de agora, a servidora
deve, até o 30º dia do nascimento da criança, preencher e assinar
este documento e abrir processo
na Central de Atendimento da
Progepe para que a licença seja
prorrogada de quatro para seis
meses.
Também devem ser anexadas
ao processo fotocópias da licença
maternidade dos quatro primeiros meses e da certidão de nasci-

mento da criança. Segundo Juçara
Magalhães, dirigente da CAIS –
Coordenação de Atenção Integral
à Saúde do Servidor, com isso “a
servidora atende as determinações do parágrafo 1º do artigo 2º
do Decreto nº6690/2008, assegura o direito de ter sua licença
maternidade estendida de quatro
para seis meses”.
Ao solicitar a prorrogação da
licença a servidora toma ciência
de que “não poderá exercer atividade remunerada neste período.
Também fica impedida de manter
o bebê, em questão, em creche ou
organização similar; e que não receberá auxílio pré-escolar”.

Concurso no Litoral abre nove vagas
O Núcleo de Concursos da UFPR abriu inscrições para contratar
nove servidores técnico-administrativos no Setor Litoral. Há cinco vagas para bibliotecário-documentalista e uma para arquiteto e urbanista;
engenheiro civil, engenheiro florestal e técnico de tecnologia da informação. As inscrições vão até 14 de maio. O edital está disponível no
endereço www.nc.ufpr.br. (Fernando César Oliveira)

