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apresentação

“A UECE existe porque resiste”. Essa é a máxima que define a insti-
tuição e o sujeito que dá sentido ao verbo da oração não é oculto.

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) tem sua pujança nas 
pessoas: os destaques são aquelas e aqueles que superam to-
das as adversidades históricas que marcam trajetórias, estrutu-

ras e condições em que o trabalho acadêmico é desenvolvido. O 
ensino, a pesquisa e a extensão ocorrem pela insistência em não 
nos dobramos aos limites materiais e pelo fato – não louvável – 
de sempre fazermos o máximo com os mínimos recursos.

Ora, se o pessoal ueceano é a nossa excelência, por que estamos 



5

dossiê ‘Concurso e carreira docente na UECE’ SINDUECE

denunciando o que deveria ser o motivo de maior satisfação, a 
realização do concurso público com a chegada de novos cole-
gas? Por que não fazer apenas festividades sobre a oferta de no-
vos cursos, com a implantação de novos campi?

As pessoas que compõem a UECE têm a excelência de não en-
xergar apenas o óbvio. Sem nos inebriar pela pirotecnia dos nú-
meros governamentais, é nítido que o concurso sem a Gratifi-
cação de Dedicação Exclusiva quebra o projeto de universidade 
estabelecido há quase três décadas. Golpeia um pacto e relega à 
decisão individual um projeto construído de forma coletiva. Es-
tamos diante, portanto, do maior concurso e da maior expansão 
de campi, que contraditoriamente podem representar o maior 
retrocesso depois de tantas conquistas. 

A justificativa da imposição do Governo do Estado – que tinha 
em vista obter maior repercussão eleitoral com o menor im-
pacto financeiro – perdeu-se no silêncio de quem deveria res-
guardar direitos e princípios da nossa Universidade. A Reitoria da 
UECE, que se afirmava dialógica, escolheu o silêncio, o isolamen-
to e embarcou no exibicionismo governamental. Nesta opção, 

articulou ainda o remanejamento de cargos sem reivindicar a 
criação de nenhum, o que irá produzir em poucos anos a imo-
bilidade na carreira docente. Num futuro bem próximo, colegas 
na Classe Adjunto, por exemplo, terão dificuldades na ascensão 
para Associado; quem está em Assistente disputará os poucos 
cargos livres em Adjunto.

Ao contrário do clima de competição e administração da misé-
ria que o projeto neoliberal prevê para a Universidade, o exercício 
de esperançar segue na mobilização que marca nossa trajetória 
e que dá identidade às pessoas que constroem a UECE. Espera-
mos que desde logo o espírito de Universidade pública, gratuita 
e popular alcance as e os novos ingressantes! Pois as conquistas 
nunca foram fáceis e nossas boas-vindas para quem chega se-
rão em forma de convite para luta, como diz a canção

Vamos precisar de todo mundo / Pra banir do mundo a opressão [...] 
Um mais um é sempre mais que dois / Para melhor construir a vida 
nova / É só repartir melhor o pão / Recriar o paraíso agora / Para 
merecer quem vem depois. 

(O Sal da terra, Beto Guedes)

Prof. Nilson Cardoso (FAEC)



6

dossiê ‘Concurso e carreira docente na UECE’ SINDUECE

introdução

Depois de sete anos, enfim conquistamos o anúncio da realiza-
ção de concurso público para docentes efetivos na Universida-
de Estadual do Ceará (UECE). Comunicada por redes sociais em 
fevereiro de 2022, a promessa do então governador escondia a 
linha histórica de mobilização popular por este certame.

Desde a primeira greve organizada pela SINDUECE, em 2005, a 
demanda por concurso está posta para o Governo do Estado. 
Entra e sai governante e o déficit de docentes na UECE não é 
zerado. De acordo com o último censo realizado pela Reitoria, 
em 2021 – que teve por base um parâmetro pré-pandêmia e, 
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portanto, não reflete a integral demanda – a UECE acumulava 
uma carência de 407 docentes. Qual não foi a nossa surpresa 
ao saber, então, que das 365 vagas anunciadas, apenas 183 se-
riam destinadas à demanda já existente! O Governo do Estado, 
em ano eleitoral, não deixou de amarrar (via Decreto Estadual 
nº 34.537/2022) que metade das vagas seria para criação de 
cursos novos que sequer foram debatidos com a comunidade 
acadêmica – vários ainda sem projeto pedagógico.

Daí em diante, fomos descobrindo pela insistência as informa-
ções mais descabidas sobre o nosso tão sonhado, desejado e 
labutado concurso para efetivos/as. As boas novas que primei-
ramente foram trazidas pelos gestores escondiam o perigo do 
avanço das políticas neoliberais de precarização da docência e 
da universidade pública.

Às nossas bandeiras de denúncia – que têm adquirido caráter 
permanente –, como a defasagem de quase 33% nos salários e 
o desrespeito à lei do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimen-
tos (PCCV), soma-se o remanejamento dos cargos da carreira 
de Magistério Superior, a retirada da Dedicação Exclusiva e o 

desrespeito às políticas afirmativas nos editais do concurso. Estes 
três últimos pontos são os elementos centrais deste documento.

Intitulado Dossiê Concurso e Carreira Docente na UECE, a pre-
sente publicação, produzida pela SINDUECE em maio de 2022, 
reúne dados, documentos, normas e datas relevantes para 
historicizar o contexto que envolve o lançamento dos editais 
do concurso para docentes efetivos/as. O objetivo é explicitar 
para a categoria as contradições do processo, que tem de um 
lado a luta docente e discente como principal motor desde a 
fundação da Universidade e de outro a operacionalização sem 
transparência e abertura daqueles/as que estão na Adminis-
tração Superior e no Executivo.

2022 sem dúvidas será mais um ano emblemático para o futu-
ro do nosso país. O discurso em defesa da democracia e parti-
cipação nas instância de decisão política que afetam a vida de 
cada um e de cada uma não deve se referir somente à Brasília, 
mas se fazer valer em todos os espaços de coletividade. Nesse 
sentido, acreditamos na força da boa informação e da consci-
ência coletiva para transformação da realidade social!
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1 REPOSIÇÃO SALARIAL

O Decreto nº 34.514, de 17 de janeiro de 2022, apresenta a tabela 
com os valores dos salários-base que serão pagos a servidores/
as do Estado do Ceará após revisão aprovada na Assembleia 
Legislativa no fim de 2021. 

A aplicação escalonada do percentual de 10,74% prevista em 
duas parcelas de 5,37%, a constar nos vencimentos de fevereiro 
e junho de 2022, e está muito aquém das perdas salariais acu-
muladas durante os mandatos de Camilo Santana (2015-2022).
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O índice anunciado pelo então governador e aprovado por 
deputados/as em dezembro do ano passado, às vésperas do 
recesso parlamentar, não apenas desrespeita trabalhadores/as 
do serviço público pelo valor como também pela forma intran-
sigente com que foi definido, passando por cima das mesas de 
negociação previstas em lei e tramitado a toque de caixa na 
Assembleia Legislativa.

Segundo o fazendário Lúcio Maia, que presta assessoria técnica 
ao Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servido-
res Públicos Estaduais do Ceará (Fuaspec), com a atualização 
do estudo sobre a viabilidade do reajuste a partir dos últimos 
relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), apresentada 
em outubro de 2021, a defasagem salarial acumulada desde o 
primeiro governo de Camilo Santana tinha corroído até aquele 
momento 43,69% dos vencimentos de servidores/as estaduais.

Mesmo se a aplicação do percentual de reajuste anunciado 
para 2022 fosse feito em única parcela, a defasagem salarial 
seguiria em janeiro em cerca de 32,95%.

Na página seguinte, estimamos, a partir da nova tabela remu-
neratória apresentada pelo Governo do Estado junto ao De-
creto nº 34.514, de 17 de janeiro de 2022, como os vencimen-
tos-base dos docentes das universidades estaduais do Ceará 
ficariam caso não houvesse perda acumulada.
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CLASSE NÍVEL DEDICAÇÃO SALÁRIO-BASE EM MAIO/22 SALÁRIO-BASE SEM PERDAS PERDA MENSAL

Auxiliar A 40 horas R$ 4.055,31 R$ 5.391,53 R$ 1.336,22

Auxiliar B 40 horas R$ 4.217,56 R$ 5.607,24 R$ 1.389,68

Auxiliar C 40 horas R$ 4.386,11 R$ 5.831,33 R$ 1.445,22

Assistente D 40 horas R$ 4.824,81 R$ 6.414,58 R$ 1.589,77

Assistente E 40 horas R$ 5.017,92 R$ 6.671,32 R$ 1.653,40

Assistente F 40 horas R$ 5.218,52 R$ 6.937,66 R$ 1.719,14

Assistente G 40 horas R$ 5.427,30 R$ 7.215,59 R$ 1.788,29

Assistente H 40 horas R$ 5.644,44 R$ 7.504,28 R$ 1.859,84

Adjunto I 40 horas R$ 6.208,82 R$ 8.254,62 R$ 2.045,80

Adjunto J 40 horas R$ 6.457,16 R$ 8.584,79 R$ 2.127,63

Adjunto K 40 horas R$ 6.715,47 R$ 8.928,21 R$ 2.212,74

Adjunto L 40 horas R$ 6.984,00 R$ 9.285,22 R$ 2.301,22

Adjunto M 40 horas R$ 7.263,40 R$ 9.656,69 R$ 2.393,29

Associado N 40 horas R$ 7.989,82 R$ 10.622,46 R$ 2.632,64

Associado O 40 horas R$ 8.309,39 R$ 11.047,33 R$ 2.737,94

Titular P 40 horas R$ 9.140,39 R$ 12.152,14 R$ 3.011,75
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2
Concurso 
e políticas 
afirmativas no 
Edital da UECE



12

dossiê ‘Concurso e carreira docente na UECE’ SINDUECE

2.1 Contextualização

Os dois editais publicados em 26 de abril de 2022 para disparar 
o processo seletivo para docentes efetivos/as da UECE trouxe-
ram uma estranha surpresa: como, dez anos depois da primei-
ra lei federal que normatizou o avanço das políticas afirmativas 
no Brasil, o certame para ingresso de docentes na Universidade 
Estadual do Ceará reservava apenas 5 vagas para pessoas ne-
gras e 5 vagas para pessoas com deficiência num total de 183?

Em reunião do Fórum de Ações Afirmativas e da Educação das 
Relações Étnico-Raciais do Ensino Superior do Ceará, realizada 
em 2 de maio do presente ano, ficou nítido que o “problema” 
não se limitava apenas à UECE: editais de outros órgãos do Es-
tado do Ceará, incluindo os da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA) e da Universidade Regional do Cariri (URCA) apre-
sentavam também reservas ínfimas de vagas.

O Executivo cearense, por sua vez, não estava isolado na mo-
vimentação: na Bahia, o Ministério Público Estadual teve que 
intervir para que as universidades estaduais de Feira de Santa-

na (UEFS), do Sudoeste da Bahia (UESB) e de Santa Cruz (UESC) 
incluíssem nos editais de concurso público para docentes pre-
visão de 30% da totalidade de vagas para candidatas e candi-
datos negras e negros.

Em meados de 2019, Instituto do Negro de Alagoas acionou o 
Ministério Público Federal para tentar corrigir o dano causa-
do pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) à coletividade. 
Isso porque foi constatado que a UFAL aplicou a lei de cotas 
nos concursos públicos (Lei no 12.990/2014) de forma indevida 
desde sua promulgação – o que resultou na negligência de 88 
vagas para pessoas negras em editais passados.

O “problema“ dos editais pode ou não conter questões jurídi-
cas. Mais grave, entretanto, é o desrespeito à legitimidade das 
políticas afirmativas. É inadmissível que leis criadas para repa-
rar desigualdades sejam aplicadas no Magistério Superior para 
causar o inverso do que propõem e ratificar o racismo estrutu-
ral do nosso país e a discriminação de pessoas com deficiência.
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2.2 linha do tempo

LEI FEDERAL Nº 12.711, 

DE 29 DE AGOSTO DE 2012 

Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais 

e nas instituições federais de ensino técnico de nível 

médio e dá outras providências.

DECRETO FEDERAL Nº 7.824, 

DE 11 DE OUTUBRO DE 2012 

Regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, 

que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais 

e nas instituições federais de ensino técnico de 

nível médio.

2012

2012

LEI FEDERAL Nº 12.990, 

DE 9 DE JUNHO DE 2014 

Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas 

oferecidas nos concursos públicos para provimento 

de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito 

da administração pública federal, das autarquias, das 

fundações públicas, das empresas públicas e das 

sociedades de economia mista controladas pela União.

2014
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LEI ESTADUAL Nº 16.197, 

DE 17 DE JANEIRO DE 2017 

Dispõe sobre a Instituição do Sistema de Cotas nas 

Instituições de Ensino Superior do Estado do Ceará.

RESOLUÇÃO DO CONSU Nº 1370/2017, 

DE 6 DE OUTUBRO 2017 

Regulamenta as formas de ingresso nos cursos de 

graduação da Universidade Estadual do Ceará e a 

política de cotas instituída pela Lei Estadual nº 16.197, 

de 17 de janeiro de 2017.

2017

2017

LEI ESTADUAL Nº 17.432, 

DE 25 DE MARÇO DE 2021 

Institui política pública social e afirmativa consistente 

na reserva de vagas para candidatos negros em 

concursos destinados ao provimento de cargos ou 

empregos no âmbito dos órgãos e das entidades do 

Poder Executivo Estadual.

RESOLUÇÃO DO CONSU Nº 1.657/2021, 

DE 1º DE ABRIL DE 2021 

Institui as instâncias e os procedimentos de 

heteroidentificação no âmbito do sistema 

Funece/Uece.

2021

2021
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2.3 legislação

LEI ESTADUAL Nº 17.432, 25 DE MARÇO DE 2021

INSTITUI POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL E AFIRMATIVA CONSIS-
TENTE NA RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS 
EM CONCURSOS PÚBLICOS DESTINADOS AO PROVIMENTO 
DE CARGOS OU EMPREGOS NO  MBITO DOS ÓRGÃOS E DAS 
ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, Faço saber que a As-
sembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo Estadu-
al, política pública social e afirmativa consistente na reserva 
para candidatos negros de 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas, considerando regionalização e especialidade, em 
concursos públicos destinados ao provimento de cargos ou 
empregos integrantes do quadro de órgãos e entidades públi-
cas estaduais, incluídas as empresas públicas e sociedades de 
economia mista.

[...]

§ 2º Caso da incidência do percentual de cota sobre o total de va-
gas ofertadas para o cargo ou emprego resultar número fraciona-
do, o quantitativo de vagas a serem reservadas, nos termos deste 
artigo, será aumentado para o número inteiro subsequente caso 
a fração seja superior a 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para o 
inteiro imediatamente anterior, se a fração for inferior a 0,5 (cinco 
décimos), observado sempre o patamar limite para a reserva de 
vagas estabelecido no caput deste artigo.

[...]

Art. 4º Esta Lei entra em vigor por ocasião de sua publicação e per-
manecerá vigente por 10 (dez) anos, sendo aplicável aos concursos 
públicos estaduais cujos editais sejam publicados nesse prazo.

Camilo Sobreira de Santana 
GOVERNADOR DO ESTADO
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2.4 cotas étnico-raciais e para pessoas com deficiência (PCD)

EDITAL FUNECE Nº 11/2022, DE 26 DE ABRIL DE 2022 - Regulamenta o Concurso Público para cargo de Professor Assistente.

EDITAL FUNECE Nº 12/2022, DE 26 DE ABRIL DE 2022 - Regulamenta o Concurso Público para cargo de Professor Adjunto.
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2.5 Análise sobre o respeito à reserva de vagas para cotas étnico-raciais e pessoas 
com deficiência nos editais da UECE

A lei estadual nº 17.423/2021, que institui política pública social e 
afirmativa, prevê reserva de cotas para pessoas negras (pretas e 
pardas) em 20% das vagas ofertadas, observados condicionantes 
“regionalização e especialidade” (Art. 1º). A referida legislação tam-
bém determina que havendo, pelo menos, 3 vagas ofertadas, 1 de-
las deve ser reservada para concorrência entre cotistas negras(os) 
(§2º do Art. 1º).

Em face da publicação dos editais nº 11 e 12/2022 - FUNECE, que 
disciplinam as seleções de servidoras(es) para carreira MAS/FUNE-
CE, percebemos duas inconformidades, quais sejam:

1) a Reitoria da UECE adotou uma subespecialidade, ao conta-
bilizar o percentual de cotas apenas em setores de estudo ao 
invés de fazê-lo por curso, o que per si, dificulta o atendimento à 
política social e afirmativa para pessoas negras;

2) a Reitoria da UECE também não aplicou reserva de vagas aos 

percentuais fracionados (maior que 0,5), inviabilizando, mesmo 
na subespecialização, o atendimento de 9 cotas no edital nº 
11/2022 - FUNECE e 4 cotas no edital nº 12/2022 - FUNECE.

Em oposição a essa situação de flagrante exclusão, a UECE, reco-
nhecida por avaliações externas como uma das instituições mais 
inclusivas,  poderia ter adotando os princípios fundante da lei (“re-
gionalização e especialidade”), viabilizando o atendimento à polí-
tica afirmativa para pessoas negras reservando cotas por campi/
curso. Sem dúvida, a indicação dos setores atendidos com as co-
tas por campi/curso requer uma discussão laboriosa, incompatí-
vel ao exíguo tempo que resta até o início das inscrições, previsto 
para 8 de junho de 2022. 

Entretanto, a despeito dos impedimentos que recaem sobre o 
concurso de docentes, existe outro caminho que iria ao encontro 
da política e estabeleceria critérios seletivos uniformizados por 
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todos os campi da UECE, caso resolvessem fazer junção de seto-
res iguais ofertados em diversos locais. Essa solução imporia ava-
liação de uma mesma banca para todos os campi da UECE, ado-
tando mesma métrica para todo o estado, tornando o processo 
ainda mais equânime e transparente, além, e sobretudo, inclusivo 
por também permitir o atendimento à lei estadual nº 17.423/2021. 

A adoção de uma mesma banca avaliadora para seleção do que 
é igual, o setor de estudo, independentemente do local em que 
oferta, possui legalidade, por ocorrer em outras Instituições de En-
sino Superior cuja multicampia é realidade, e amplia os princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiên-
cia, que recaem constitucionalmente sobre matérias de contrata-
ção do funcionalismo público.

Acrescenta-se, por fim, que os editais em questão também apre-
sentam outra desconformidade, pois não atingem a reserva de 5% 
das vagas para pessoas com deficiência (PCD), ofertando apenas 5 
cotas nos dois editais, deixando de fora 14 vagas que deveriam ser 
disponibilizadas à PCD, previamente.

É, portanto, na direção de ampliação de acesso de pessoas negras 
(pretas e pardas) e pessoas com deficiência nos quadros docentes 
da UECE que a SINDUECE apresenta a proposta sistematizada no 
quadro a seguir.
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2.6 proposta da sinduece

Vagas no setores unificados e sua 
distribuição por segmento, proposta da 

SINDUECE

Ampla 
concorrência

Pessoas 
negras

PCD Total

total Professor/a Assistente 172 46 12 230

total Professor/a Adjunto 101 27 7 135

Para entender como chegamos a estes quantitativos, é possível acessar os quadros completos 
que mostram a proposta da SINDUECE para as vagas em ampla concorrência e por cotas étnico-
-raciais e para pessoas com deficiência em cada setor de estudos e por edital. Para conferir, basta 
apontar a camêra de seu smartphone para o QR Code ao lado ou clicar aqui.

https://drive.google.com/file/d/10Gr29FAUnMDw1f6dd8XBsHNyakBsicAT/view
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2.7 PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA DA SINDUECE

1. Qual a determinação legal?

Trata-se da lei estadual no 17.432, 25 de março de 2021, que determina 
que 20% (vinte por cento) das vagas ofertadas para órgãos, entidades 
públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista do es-
tado do Ceará sejam destinadas a candidatos(as) negros(as), obser-
vando-se a “regionalização” e “especialização” das vagas.

2. Os 20% incidem sobre o número total de vagas ofertadas 
no edital?

A mesma lei afirma que a aplicação do percentual de 20% utiliza 
como base de cálculo dois critérios: a “regionalização” e a “espe-
cialidade” das vagas, de modo que, caso seja do interesse da Ad-
ministração Pública, poderá esta dividir as vagas em grupos, divi-
são esta que encontraria arrimo nos fatores de “regionalização” 
e “especialidade”.

3. Como foram implantados os critérios de divisão de vagas nos 

editais ns. 11 e 12 de 2022?

O critério “regionalização” tomou como base a cidade onde está 
ubicada cada campus. De outra banda, o critério “especialidade” 
foi aplicado de forma a tomar como parâmetro dois requisitos, 
quais sejam: curso de vinculação da vaga e o setor de estudos 
desta, de modo que se deu gênese a uma hipercategorização das 
vagas face ao suposto atendimento ao critério da “especialidade”.

4. Existe razoabilidade na formação de subgrupos de vagas com 
base na suposta aplicação do critério “especialidade”?

Ainda que a lei não tenha delimitado com exatidão como seria 
a divisão de vagas utilizando-se como base o critério da “espe-
cialidade”, não pode o administrador público aplicar a norma a 
seu bel-prazer, indo de encontro ao próprio escopo legislativo e 
eximindo-se de seus reflexos concretos. Todo e qualquer ato ad-
ministrativo deve tomar como parâmetro de aplicabilidade os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente em 
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situações que a lei não é exaustiva na delimitação da regulamen-
tação deste ato. Destarte, questiona-se: é razoável estabelecer 
grupos e subgrupos como objetivo de superdividir as vagas ofer-
tadas em edital e, por conseguinte, restringira aplicação do índice 
de reserva de vagas? Nos parece que não. O fato de a lei no 17.432 
não delimitar com exatidão o que seria a divisão de vagas por “es-
pecialidade” não autoriza que o administrador público promova 
atos que vão de encontro à própria razão de existir da lei.

Explica-se, a título de exemplo: vejamos o Edital no 11/2022, que 
para o Curso de Medicina Veterinária no Campus Tauá possuiria, 
ordinariamente, 32 (trinta e duas) vagas ao atender a divisão de 
vagas por “regionalização” (Tauá) e por “especialidade” (Medicina 
Veterinária). Ocorre que o edital em comento promove a subdivi-
são das vagas dentro do requisito “especialidade”, de modo que as 
distribui em 25 (vinte e cinco) setores de estudo, de modo que a 
nenhum destes restou garantida mais de 2 (duas) vagas.

E qual o resultado da subdivisão de vagas ante a aplicação da lei 
de cotas raciais?

5. Mesmo partindo de ilícitas subdivisões do número de vagas, 
houve fiel cumprimento da lei de cotas raciais?

O §2° do art. 1° da lei no 17.432/2021 prescreve que:

Caso da incidência do percentual de cota sobre o total de 
vagas ofertadas para o cargo ou emprego resultar núme-
ro fracionado, o quantitativo de vagas a serem reservadas, 
nos termos deste artigo, será aumentado para o número 
inteiro subsequente caso a fração seja superior a 0,5 (cin-
co décimos), ou diminuído para o inteiro imediatamente 
anterior, se a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos), ob-
servado sempre o patamar limite para a reserva de vagas 
estabelecido no caput deste artigo. (grifo nosso)

Número de vagas atendendo critérios 

de “regionalização” e “especialidade”: 32

Número de vagas que deveriam ser 

destinadas a candidatos negros: 6

Número total de vagas atendendo 

subdivisão de vagas a partir do critério 

de “especialidade”: 32

Número de vagas destinadas a 

candidatos negros: 0
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Partindo deste prisma, agora analisemos o edital no 11/2022 quan-
to a algumas de suas subdivisões de vagas:

De acordo com a norma emanada do §2°, do art. 1°, da lei no 
17.432/2021: 20% de 3 vagas = 0,6 (zero vírgula seis) e 20% de 4 
vagas = 0,8 (zero vírgula oito), por conseguinte, “será aumentado 
para o número inteiro subsequente caso a fração seja superior 
a 0,5 (cinco décimos)”, desta forma, pelo menos uma das três ou 
quatro vagas deveria ser destinada a candidatos(as) negros(as).

CIDADE CURSO SUBDIVISÃO (SETOR DE ESTUDO)
TOTAL DE VAGAS 
POR SUBDIVISÃO

No DE VAGAS DESTINA-
DAS A PESSOAS NEGRAS

Mombaça Sistemas de Informação Banco de dados e engenharia de software 3 0

Crateús Medicina Clínica médica/Medicina da Família e Comunidade 3 0

Aracati Matemática Análise matemática 4 0

Quixeramobim Medicina Clínica médica/Pediatria 3 0

Quixeramobim Medicina Fisiologia humana 3 0

Quixeramobim Medicina Ginecologia e Obstetrícia/Diagnóstico por imagem 3 0

Quixeramobim Medicina Saúde coletiva/Epidemiologia 3 0

Na prática o edital sob luzes também não aplicou a reserva de 
vagas aos números fracionados (casa decimal acima de 0,5), in-
viabilizando, mesmo na superespecialização, o atendimento de 
9 (nove) cotas no edital no 11/2022-FUNECE e 4 (quatro) cotas no 
edital no 12/2022-FUNECE.
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3
Remanejamento 
de Cargos do 
Grupo Ocupacional 
Magistério Superior 
da UECE
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3.1 Contextualização

O Governo do Estado, apoiado pela Reitoria da UECE, no con-
junto de medidas que visam atender ao Decreto Estadual nº 
34.537/2022, que institui a Política de Expansão e Interiorização 
do Ensino Superior no Estado do Ceará, no âmbito das Uni-
versidades Estaduais, remanejou o quadro de cargos do grupo 
ocupacional Magistério Superior - MAS/FUNECE sem originar 
um novo cargo sequer, mesmo tendo a Universidade criado 10 
novos cursos nos últimos 5 anos e com isso aumentado toda a 
demanda por pessoal docente.

O processo que resultou na aprovação da Lei nº 18.034, de 20 
de abril de 2022, que dispõe sobre o remanejamento de cargos 
na carreira de professor do grupo ocupacional MAS na UECE, 
ocorreu a toque de caixa na Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará: em menos de 18h a proposta foi protocolada e apro-
vada, passando em regime de urgência por comissões específicas 
– que na teoria deveriam discutir a matéria – e pelo plenário.

O processo açodado recebeu pedido de vistas, que regimen-



25

dossiê ‘Concurso e carreira docente na UECE’ SINDUECE

talmente acrescenta 24h para que parlamentares analisem a 
matéria, mas a atuação de membros da Administração Supe-
rior da UECE, presentes no parlamento naquele dia, garantiu 
não apenas que esta solicitação feita por uma deputada fosse 
retirada como também que emendas sugeridas pela SINDUE-
CE fossem rejeitadas.

Naquele mesma manhã, a categoria ficou sabendo do proces-
so de tramitação da matéria durante assembleia docente que 
estava sendo realizada no Campus do Itaperi, em Fortaleza. O 
que o governo apresentou foi avaliado como preocupante pe-
los participantes, já que congelava o número de vagas para as 
classes Adjunto e Associado e na prática extinguia a classe Ti-
tular. Além disso, a mensagem não criava nenhum cargo novo 
para contemplar as vagas de cursos que estão sendo criados, 
comprometendo o número de vagas para reposição da carên-
cia docente acumulada historicamente.

Representantes da SINDUECE, juntamente com dirigentes da 
SINDIUVA e da SINDURCA, estiveram também no dia 20 de 
abril, no turno da tarde, em reunião com o titular da Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Cea-
rá (SECITECE). A audiência havia sido requerida desde o dia 18 
de março, quando o Fórum das Três realizou ato em frente ao 
Palácio da Abolição e foi recebido pela Assessora Especial de 
Acolhimento aos Movimentos Sociais, Zelma Madeira.

Mais de um mês depois da solicitação, as entidades sindicais 
tiveram a oportunidade de ouvir do secretário Carlos Décimo 
informações sobre o concurso que entravam em contradição 
com aquelas poucas divulgadas pelas Reitoriais. A explicação 
para a lei aprovada em regime de urgência naquela manhã 
era de que “ajustes“ nos cargos seriam necessários para o 
lançamento dos editais, o que mais uma vez aconteceu sem 
diálogo com a categoria docente, que será diretamente afe-
tada pela decisão.
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3.2 linha do tempo

DECRETO ESTADUAL Nº 34.537, 

DE 3 DE FEVEREIRO 2022 

Institui a Política de Expansão e Interiorização do 

Ensino Superior no Estado do Ceará, no âmbito das 

Universidades Estaduais, e dá outras providências.

3 DE FEVEREIRO
LEI ESTADUAL Nº 18.034, 

DE 20 DE ABRIL DE 2022 

Dispõe sobre o remanejamento de cargos na carreira 

de professor do grupo ocupacional Magistério 

Superior-MAS, integrante do quadro da Fundação 

Universidade Estadual do Ceará-FUNECE.

20 DE ABRIL
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EDITAL FUNECE Nº 11/2022, 

DE 26 DE ABRIL DE 2022 

Regulamenta o Concurso Público de Provas e Títulos 

para provimento do cargo de Professor Assistente 

da Carreira de Docência Superior da Fundação 

Universidade Estadual do Ceará.

EDITAL FUNECE Nº 12/2022, 

DE 26 DE ABRIL DE 2022 

Regulamenta o Concurso Público de Provas e Títulos 

para provimento do cargo de Professor Adjunto 

da Carreira de Docência Superior da Fundação 

Universidade Estadual do Ceará.

26 DE ABRIL

26 DE ABRIL

DATA LIMITE 

para nomeação ou criação de cargo de acordo 

com a Lei de Responsabilidade Fiscal por ser 

2022 ano eleitoral.

30 DE JUNHO
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3.3 legislação

LEI ESTADUAL Nº 18.034, DE 20 DE ABRIL DE 2022

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE CARGOS NA CARREI-
RA DE PROFESSOR DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO 
SUPERIOR – MAS, INTEGRANTE DO QUADRO DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ, Faço saber que a 
Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre o remanejamento de cargos na 
carreira de professor do Grupo Ocupacional Magistério Supe-
rior – MAS, integrante do quadro da Fundação Universidade 
Estadual do Ceará – Funece.

Art. 2.º O Anexo I da Lei n.º 15.780, de 29 de abril de 2015, que 
prevê a distribuição dos cargos de professor integrante do Gru-
po MAS, com lotação na Funece, passa a vigorar, na forma do 
Anexo Único desta Lei, em conformidade com as classes a que 

se refere o art. 6.° da Lei n.° 14.116, de 26 de maio de 2008.

[...]

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho 
GOVERNADORA DO ESTADO DO CEARÁ
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3.4 DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS
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3.5 ANÁLISE SOBRE OS IMPACTOS PARA A CARREIRA DOCENTE

Tal como o concurso sem a Gratificação de Dedicação Exclusiva, o remanejamento de cargos ocorreu sem diálogo com a cate-
goria interessada ou com a SINDUECE, ampliando o silêncio ensurdecedor de todo esse processo. A medida já implica em riscos 
imediatos e para o futuro anuncia o travamento da carreira, impedindo as promoções, como se demonstra no quadro a seguir: 

CARGOS ANTES AGORA OCUPADOS PÓS-CONCURSO RESTARÃO

Auxiliar 43 5 7 5 0

Assistente 340 406 155 385 21

Adjunto 500 500 374 509 -9

Associado 210 210 155 155 55

Titular 40 12 12 12 0

TOTAL 1133 1133 703 1066 67
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O risco imediato refere-se àquelas e àqueles que já estão na ca-
tegoria Adjunto M, num total de 58 docentes, pois, explicitando 
a questão, hoje já faltariam três vagas disponíveis para o cargo 
Associado N, considerando todas e todos já reúnem todas as 
condições para promoção. Se acrescentarmos os 28 colegas 
que já poderiam ascender para Adjunto M e em mais um ano 
requerer a progressão para Associado N, somaremos mais de 30 
docentes nos próximos meses que terão sua carreira congelada.

A situação de gravidade faz anúncios para outros níveis e cate-
gorias, em um futuro breve. Observando as vagas de Adjunto 
disponíveis na lei (500), as preenchidas atualmente (374)  e a 
previsão de contratação após a realização do concurso (mais 
130), teremos um déficit de 9 cargos. É óbvio que o risco não é 
imediato, considerando que alguns colegas solicitarão a pro-
moção para Associado e a nomeação dos novos demandará 
tempo. Por outro lado, a procura por progressões dos atuais 
docentes na categoria Assistente, do ingresso de pessoas com 
título de doutor(a) nas vagas de Assistente e tão logo aprovado 
o probatório buscarão a promoção, em tempo relativamente 
curto, encontraremos o travamento da carreira em razão da 
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ausência de cargos disponíveis nas categorias Adjunto e Asso-
ciado. E não para por aí.

Criar cursos sem a consequente provisão de cargos inviabiliza-
rá o preenchimento de 157 vagas e essas carências se tornarão 
permanentes. Com a contratação dos 385 novas/os professo-
ras/es, elevará o quadro docente dos atuais 703 a 1066, restan-
do apenas 67 vagas não preenchidas.

O último censo de carência docente da UECE apontou de-
manda por 407 docentes. Considerando que destas, 183 serão 
atendidas pelo o concurso que se aproxima, nossa demanda 
ainda permanece em 224. E, como serão apenas 67 possibilidades, 
o que nos restará é “comemorar” uma nova categoria docente: a 
de professoras/es temporárias/os!

De certo que tudo nos impele a mais lutas e articulação para 
novos enfrentamentos por ações da Reitoria da UECE que teve, 
entre os dias 4 de fevereiro e 2 de abril de 2022, a possibilida-
de de requerer ampliação dos cargos e evitar uma situação de 
embarreiramento na carreira docente na UECE.

Tal cenário nos levará a ter dificuldades complementares:

• Como se dará o plano de afastamento docente num contexto 
de inchamento de docentes apenas com mestrado?

• Os pedidos de licença para estágio pós-doutoral terão im-
pedimento se mantidas as atuais prioridades e os percentuais 
por colegiado para elaboração do plano de afastamentos?

Para essas dúvidas já presumimos as respostas.
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4 Projeto neoliberal de precarização da universidade pública 
e retirada da dedicação exclusiva

O projeto em curso de precarização da universidade pública 
deve ser entendido em uma perspectiva mais ampla de des-
truição do serviço público. Nesse cenário, governos estaduais 

ditos do campo progressista têm, muitas vezes, proposições 
semelhantes com aqueles eleitos – ou interpostos – pela direi-
ta. O caso do Ceará é elucidativo para entender isso. Propostas 
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inseridas na Reforma da Previdência e na PEC 32, chamada de 
Reforma Administrativa, foram aplicadas com muita eficiência 
na administração pública do estado por Camilo Santana (PT), 
que em 2022 iniciou o oitavo ano à frente do governo e trans-
feriu o comando para Izolda Cela no início de abril. A maestria 
com que o petista cumpriu a cartilha neoliberal e tem sido se-
guido pela atual governadora demonstra que as escolhas de 
governo são muito nítidas: ao mesmo tempo em que se van-
gloriou da arrecadação de 2,2 bilhões de reais em 2021, não deu 
espaço aos servidores públicos estaduais, que denunciam per-
das de 33% nos salários. É um projeto político.

Em defesa das universidades estaduais

A Universidade Estadual do Ceará (UECE), a Universidade Esta-
dual Vale do Acaraú (UVA) e a Universidade Regional do Cariri 
(URCA) vêm se consolidando como centros de formação de 
profissionais qualificados, de pesquisas de ponta e projetos de 
extensão que são referência para todo o país. Em 2022, pela 
quarta vez, a UECE está entre as melhores instituições do mun-
do com menos de 50 anos de idade (Young University Rankin-

gs). Também por quatro anos consecutivos, foi considerada em 
2021 uma das melhores universidades da América Latina e do 
Caribe (Latin America University Rankings 2021). Ambas ava-
liações são produzidas pela renomada revista britânica Times 
Higher Education.

As três estaduais são patrimônio do povo cearense: todos 
os anos, milhares de estudantes egressos da escola pública 
adentram os campi distribuídos por todo o estado; mais de 
mil deles saem formados para ser docentes do Ensino Bási-
co; dezenas de pesquisas são apresentadas para melhorar a 
condição de vida da população, como o desenvolvimento da 
vacina contra a Covid-19, e centenas de milhares de pessoas 
são atendidas por ações de extensão.

Tamanhas conquistas chegam a ser surpreendentes quando 
expostas as condições das estaduais do Ceará: déficit de quase 
700 docentes, vários campi com infraestrutura precária, alguns 
sem água, baixo valor investido por matrícula. Além da perda 
salarial comum ao servidor estadual, professores também 
convivem com o congelamento dos processos de desenvol-
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vimento da carreira previstos por lei estadual. Além de tudo 
isso, neste momento, o retorno com segurança às atividades 
presenciais depende de medidas sanitárias que ainda não sa-
íram do papel.

Concurso sem dedicação exclusiva é golpe na carreira docente

Até a conquista do maior concurso para professores efetivos, 
fruto da reivindicação histórica dos movimentos docente e 
estudantil, que pleiteiam há décadas melhorias para suas ins-
tituições, veio pela metade. Expandir a universidade é funda-
mental, mas a informação de que as 693 vagas foram negocia-
das sem Dedicação Exclusiva (DE) é mais uma dessas ameaças 
à existência das estaduais no Ceará. Isso porque é possível di-
vidir a história delas em antes e depois: com a DE foi possível 
garantir o tripé ensino, pesquisa e extensão, princípio garantido 
na Constituição Federal.

Não ter dedicação exclusiva é precarizar a universidade públi-
ca. É diminuir as condições de comprometimento do docente. 
É pôr fim à pós-graduação. É relegar ao impossível a pesquisa. 
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É transformar a extensão em voluntariado. Retirar a DE é co-
locar em prática um plano há muito tramado para reduzir os 
custos com algo que não parece ser prioridade: o trabalho do-
cente. Com professores mais baratos e voltados unicamente 
para a graduação, as universidades públicas estaduais podem 
ser transformadas em grandes balcões de formação de mão de 
obra para o mercado, a exemplo de faculdades particulares de 
qualidade questionável.

Para entender a diferença: 21 professores da UECE foram lista-
dos entre os cientistas mais influentes no Top 10.000 Scientists 
América Latina (AD Scientific Index 2021). Desse grupo, 13 estão 
presentes também no Top 10.000 Scientists BRICS (Brasil, Rús-
sia, India, China e África do Sul). Enquanto no Brasil o aumento 
de 2019 a 2020 no número de publicações de artigos científi-
cos em periódicos internacionais ficou em 5,1%, o aumento da 
UECE foi de 26,5% (Web of Science). Sem Dedicação Exclusiva, 
para onde iriam esses pesquisadores?

A qualidade de uma universidade pública não pode ser reduzi-
da a cálculos financeiros que numericamente comprometam 

a eficiência do seu funcionamento e da sua produção acadê-
mica. São elas, em boa parte do país, responsáveis pela inte-
riorização do Ensino Superior e criação de novos horizontes de 
vida. No Ceará, um estado com quase 700 mil jovens (entre 15 
e 29 anos) que não trabalham nem estudam (IBGE), a univer-
sidade pública estadual deveria ser um projeto de sociedade 
de largo alcance. Por essa razão, é preciso lutar diuturnamente 
pelos investimentos públicos e contra a fragilização das uni-
versidades públicas estaduais.

Versão editada do artigo publicado no 

dia 11 de abril de 2022 no Jornal Brasil de Fato
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