
 
Ofício ADUNESP 08/2018 

 
São Paulo, 5 de julho de 2018. 
 
 
Ilmo. Prof. Dr. Sandro Roberto Valentini, 
Magnífico Reitor da Unesp 
 
 

Dirijo-me à Vossa Magnificência para apresentar algumas observações acerca dos Comunicados nº 01 e 
02/2018 - CPG/PROPEG. 

Em relação ao Comunicado nº 1, que estabelece “novo procedimento para apuração da data de ingresso 
no serviço público para fins de enquadramento dos servidores nas regras transitórias”, ele nos parece explicitar 
uma mudança de posição desta administração sobre esse assunto. Se não, vejamos:   

 
1- No parecer da sua Assessoria Jurídica, datado de 013/2015

1
, que manifesta, no item (d) da sua 

conclusão, na página 6, o entendimento de que os docentes que ingressaram no serviço público até 

31/12/2003,“que deixarem a função exercida sob o manto da Consolidação das Leis do Trabalho e, em 

continuidade com o vínculo de trabalho com a Unesp, vierem a ocupar cargo, em decorrência de concurso 

público, uma vez preenchidos os demais requisitos do art. 6º
2
 (como limite de idade, tempo de serviço 

público, tempo de contribuição, tempo na carreira e no cargo em que se dará a aposentadoria) farão jus à 

aposentadoria com proventos integrais.”; 

 

2- No Comunicado de 30/8/2012 intitulado REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO ÂMBITO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO
3
, que, no quadro demonstrativo da página 2 afirma não haver prejuízo algum 

para os docentes que, tendo sido contratados até 31/12/2003 e posteriormente migrassem para o regime 

estatutário teriam direito “aos proventos integrais na aposentadoria, uma vez que se trata de um concurso 

público da carreira docente, valendo para tanto o ingresso na Unesp” quando da aposentadoria voluntária. 

O teor do Comunicado nº 2, divulgado em 4/7/2018, não nos parece suficiente para dirimir as dúvidas e 
angústias geradas nos docentes atingidos, uma vez que, além de não deixar explícita a posição da reitoria sobre a 
garantia dos direitos adquiridos por estes docentes, deixa em aberto a situação daqueles que tiverem cumprido os 
requisitos após 30/5/2018. 

 
Desta forma, respeitosamente solicito à Vossa Magnificência que nos informe os motivos pelos quais essa 

reitoria modificou o seu entendimento acerca do que considera a data do ingresso no serviço público 
(Comunicado nº 1) e quais dúvidas ainda permanecem sobre o assunto (Comunicado nº 2). 

 
Sem mais para o momento apresento protestos de estima e consideração. 
Atenciosamente, 

 
________________________ 

João da Costa Chaves Júnior 
Presidente da Adunesp 

                                            
1
 https://docplayer.com.br/52807604-Legislacao-oficios-circulares-universidade-estadual-paulista-julio-de-mesquita-filho-1-6.html, páginas 3 a 6. 

2
 Referência ao artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 de 19 de dezembro de 2003. 

3
 file:///C:/Users/Samsung-pc/Downloads/Documento_UNESP%20(4).pdf. 


