
UNIVERSIDADE DE BRASfLIA
GABINETE DO REITOR

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N9 001/8?

O Reitor da Universidade de Brasilia~ Presidente do Conselho
de Administração~ no uso de suas atribuições~ ouvido o referido 6rgão
Colegiado~ em suas 58a. e 59a. reuniões~ realizadas em 28.04.8? e 14.
05.8?~ e considerando que:

1. a proposta de hierarquização dos servidores técnico-administrati
vos definida pelo MECJ tendo por criterio o tempo de permanência
do servidor no cargo em que estava lotado em 31.12.85J revelou-se
p~rcial e inadequada quando aplicada aos funcionários desta Funda
çao;

2. a proposta apresentada pelo MEC não prevê a correção da situação
funcional dos servidores enquadrados no Plano de Cargos e Salários
da Universidade~ vigente de agosto a dezembro de 1985;

3. o estudo realizado pela Diretoria de Recursos Humanos (DEH) da FUB
demonstrou que o processo de hierarquização seria tecnicamente mais
correto e abrangente~ se adotado como critêrio de classificação~ o
tempo do servidor na Instituição e no cargo;

4. a proposta de hierarquização formulada pela DRH permite a correção
da situação funcional dos servidores mais antigos~ indevidamente
classificados em todos os Planos de Cargos e Salários já adotados
pela Fundação Universidade de Brasilia;

5. o impacto financeiro da proposta definida pela DRH é praticamente
igual ao previsto para a adoção da hierarquização definida pelo
MEC.) e

6. a proposta de hierarquização baseada'no tempo de serviço do servi
dor na Instituição beneficiará um número maior de funcionários~ re
velando-se~ assim~ mais equânime do que a hierarquização pelo te;
po de serviço no último carg03 conforme o critério do MEC3

R E S O L V E :

1. Aprovar a imediata implantação do processo de hierarquiza
ção dos servidores técnico-administrativos da FUB~ nos termos da pro
posta apresentada pela Diretoria de Recursos Humanos desta Fundação~

2. Corrigir a situação funcional dos 140 servidores já hie
rarquizados em nov/863 sob o critério do MEC3 e que em face da propos
ta da DRH~ ora aprovada~ se posicionam em niveis superiores aos devI
dos~ adotando-se para efeito de correçã03 salvo se a Assessoria JurI
dica reconheça não ser juridicamente defensável pela UnB~ a alternatI
va do congelamento das promoções dos mesmos3 até a implantação do PCS
a ser adotado em todas as IFE's.
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