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Comissão de Claros Docentes
distribui novos cargos
A Comissão de Claros Docentes, com manifestações favoráveis
de seus oito membros, colhidas na data de hoje, 9 de dezembro
de 2013, aprovou a distribuição de número considerável de
cargos docentes às Unidades de Ensino e Pesquisa, Institutos
Especializados e Museus. Estes dois últimos receberão,
pela primeira vez, vagas para a expansão efetiva de suas
atividades docentes e de pesquisa.

F

oi aprovada a distribuição imediata de todos os cargos necessários
para colocar em prática os cursos
aprovados pelo Conselho Universitários nos últimos quatro anos, como,
por exemplo, o curso de Ciências Biomédicas, em São Paulo e em Ribeirão Preto; Letras com habilitação em
Coreano, da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas (FFLCH);
Administração, na Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq);
Engenharia do Petróleo, no campus
de Santos; Engenharia de Computação, da Escola Politécnica na USP
Leste, entre outros.

Tais cargos ficam desde logo
distribuídos para as respectivas
Unidades e serão liberados paulatinamente, conforme cronogramas
aprovados pelo Conselho Universitário. Com essa medida, evita-se
eventual retrocesso na implantação desses cursos nos próximos
anos.
Segunda e importante medida foi
a distribuição de cargos que visam
repor as aposentadorias voluntárias, os falecimentos e as exonerações ocorridas desde junho de 2013
(quando da última distribuição). Foram distribuídos, também, os cargos
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referentes às aposentadorias compulsórias previstas para ocorrerem
até 31 de dezembro de 2014. Nesse
último caso, as vagas serão liberadas no sistema 60 dias antes da data
prevista.
Por fim, foram analisados pela
Comissão os pedidos de claros formulados pelas Unidades referentes
às 700 novas vagas de expansão,
decidindo-se pela distribuição de
cargos em diversas áreas do conhecimento. No entanto, essas vagas
serão liberadas sempre nos meses
de março, à razão de 25% ao ano,
segundo cronograma a ser estabelecido pelas Congregações de Unidades e Conselhos Deliberativos de
Museus e Institutos Especializados
que, pela primeira vez, recebem vagas para a expansão efetiva de suas
atividades docentes e de pesquisa.
O processo que culminou com a
sanção da lei teve início em novembro de 2010, quando a Reitoria enviou ao Poder Executivo Estadual o
projeto de lei complementar para a
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criação dos cargos, visto que, por
obrigação legal, estes devem ser
criados pela Assembleia Legislativa. No dia 14 de fevereiro de 2012,
após tramitação nas instâncias do
Governo Estadual, o projeto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa e aprovado em plenário no
dia 17 de abril, na mesma data em
que o governador Geraldo Alckmin
enviou mensagem à Casa solicitando regime de urgência na tramitação
do projeto. Três dias depois, em 20
de abril do mesmo ano, foi publicado
o autógrafo do presidente da Assembleia.
A lei nº 14.782 foi sancionada pelo
governador Geraldo Alckmin, em
14/05/10. A lei criou 2.655 cargos de
professor doutor na Universidade,
700 deles destinados para expansão e 1.955 que serão preenchidos à
medida que ocorrerem extinções de
cargos.
As portarias de distribuição dos
cargos serão publicadas no Diário
Oficial, em 11/12/13.
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