Nota de esclarecimento à comunidade sobre a direção geral pro tempore do CEFET-RJ
Com licença,
Devido aos últimos acontecimentos no CEFETRJ, elencamos esclarecimentos necessários:
✓ A portaria emitida trata-se de um diretor geral pro tempore, que significa, ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE, caráter excepcional e temporário, conforme a legislação vigente;
✓ Há um processo em análise no Ministério da Educação (MEC) que necessita de maior
tempo para conclusões e análises factíveis e justas para esclarecimento à comunidade;
✓ Não há, de forma NENHUMA, ruptura do processo democrático e de autonomia
institucional; e, sim, um total respeito a todo processo, garantindo, conforme a lei,
direito a todos para manifestação e espaços de contrapontos a determinados temas
e/ou supostas irregularidades, arroladas no processo, respeitando os princípios legais
da supervisão de competência da mantenedora do órgão, nesse caso, o MEC.
✓ O professor designado afirma, publicamente à comunidade, que a designação pro
tempore dar-se-á, exatamente, até as conclusões dos trabalhos acima descritos, não
promovendo a mínima possibilidade de um mandato nas condições do Decreto 4.877,
de 13/11/2003.
Nesse contexto, pedimos, encarecidamente, que todos/as busquem, dentro dos
espaços da urbanidade e civilidade, a preservação da imagem institucional de nosso
CEFET-RJ, e que entendam que se trata de uma situação transitória e que as atividades
administrativas e acadêmicas da instituição não devem ser paralisadas.
Informamos que há processos licitatórios, aposentadorias, salários de servidores
(folhas de pagamento), colaboradores terceirizados, nomeações, contratações de
docentes substitutos, licenças para capacitação, afastamentos para qualificação,
concessão de horários especiais, concessão de retribuição por titulação, aceleração de
promoção, avaliação de estágio probatório, abonos permanências e demais processos,
circunstâncias que tornam imperiosa a normalidade das atividades administrativas e
acadêmicas da instituição.
Pedimos que utilizem esse momento para que todas as demandas, sugestões e
processos de melhoria possam ser ouvidos e encaminhados às instâncias superiores
competentes.
Aberto ao diálogo, sempre!
Professor Maurício Aires Vieira, diretor geral pro tempore do CEFET-RJ
Ariosto Antunes Culau, Secretário da Educação Profissional e Tecnológica (SETEC)

