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NOTA DA DIRETORIA DA ADUNIOESTE
(SINDICATO DE DOCENTES DA UNIOESTE)
Uma parte da imprensa da região Oeste do Paraná tem noticiado a existência de altos salários
pagos pela Unioeste aos seus servidores que ultrapassariam o teto constitucional de R$ 33,7 mil.
De fato, concordamos que as remunerações nesses valores são abusivas e deveriam ser corrigidas
de acordo com os valores determinados pela Lei Estadual da Carreira Docente (lei estadual nº
11.713/1997).
Contudo, considerando os salários líquidos recebidos pelos professores da Unioeste, atualmente a
média não ultrapassa R$ 9 mil, ou seja, aproximadamente 30% dos valores divulgados nos
jornais.
A imprensa deveria ter esclarecido que os altos salários são casos isolados na Unioeste.
Diferentemente disso, a maioria dos professores foi exposta injustamente. As matérias na
imprensa que tomaram o conjunto dos docentes da Unioeste por aqueles que hoje são
remunerados com altos valores tornaram todos os professores alvo da aversão e da desinformação
do publico.
A Diretoria da Adunioeste entende que a Reitoria da Unioeste deve publicar imediatamente uma
Tabela, de fácil acesso à população, onde conste o nome de todos os servidores que ocupam
Funções Gratificadas e Cargos Comissionados. Tal tabela, além do nome ocupante do cargo, deve
indicar o local de exercício de tal cargo e o valor recebido.
Finalmente, a Diretoria do Sindicato de Professores da Unioeste (Adunioeste) não concorda com
remunerações pagas pela Unioeste que excedam os valores previstos na Lei de Carreira Docente,
que excedam o teto constitucional de R$ 33,7 mil. A Adunioeste entende que se a imprensa tiver
alguma informação fundamentada sobre uma possível ilegalidade no pagamento efetuado a algum
servidor da Unioeste, deve encaminhar tal informação imediatamente aos órgãos competentes
(Ouvidoria da Unioeste, Tribunal de Contas e Ministério Público) para que tais órgãos, se
necessário, tomem as providências cabíveis.

