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OF. CIRCULAR  005/2017. 

          Assunto: Recontratação de professor substituto. 

 

Campina Grande, 29 de junho de 2017. 

 

Aos (as) Diretores(as) de Centro, Chefes de Departamento e Coordenadores (as) de 

Curso da UEPB 

 

Prezados (as) Colegas,  

 

Como é do conhecimento da comunidade acadêmica, desde que a categoria docente deliberou 

pela deflagração da greve em assembleia em meados de abril próximo passado, que a 

Aduepb/Comando de Greve tem travado uma árdua “batalha” no sentido de garantir a defesa dos 

direitos da categoria, bem como de melhores condições de trabalho, entre outros. Além das 

dificuldades inerentes ao próprio movimento de greve e os desafios/dificuldades de tentar 

estabelecer um canal de diálogo com o Governo do Estado que até então tem se mostrado inflexível, 

temos enfrentado ao longo da greve, a problemática da recontratação dos professores substitutos 

que tem se intensificado mais recentemente, com a tentativa de retorno às aulas de uma parte deste 

grupo, como forma de renovação dos seus contratos, conforme acordo entre Reitoria e Comissão de 

Substitutos.  

          Em audiência articulada pela Reitoria, realizada na quarta-feira (28) entre representantes do 

Comando de Greve dos Docentes da UEPB, Reitoria e uma Comissão dos Professores Substitutos, 

cujo objetivo foi tratar de forma mais específica das questões que envolvem a recontratação destes, 

que tiveram os contratos encerrados no último dia 12 de maio, ficou definido que os mesmos não 

irão mais se apresentar aos departamentos na primeira semana de julho. Ao término da audiência 

também foi definido que as partes envolvidas se empenharão nos próximos dias pela busca de uma 

solução para a pauta da greve, bem como uma solução que contemple a recontratação do conjunto 

dos professores substitutos. Entretanto, deixamos claro que a Aduepb/Comando de Greve, não 
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assinou nenhum acordo se comprometendo com data específica para reapresentação dos professores 

substitutos aos departamentos, visto que, quem determina o fim da greve é a categoria em reunião 

assemblear, instância máxima de deliberação do movimento sindical. 

Neste sentido, como forma de dirimir quaisquer dúvidas acerca desta problemática, 

convidamos os (as) prezados (as) colegas para uma reunião com o Comando de Greve dos Docentes 

da UEPB na próxima terça-feira, dia 04/07, às 9h da manhã, no auditório II do Centro de Integração 

Acadêmica (CIAC) do Campus I/UEPB. Teremos como pontos de pauta: Informes da greve e 

Recontratação dos substitutos.   

 

Certos de contarmos com a presença dos (as) colegas, nos colocamos a disposição para maiores 

esclarecimentos. 

 

Saudações Universitárias e Sindicais,  

 


