Universidade Estadual do Paraná
Campus de Curitiba I - EMBAP
Ofício nº 003/2016 UNESPAR- Campus I-EMBAP

Curitiba, 15 de fevereiro de 2016.

Magnífico reitor,

Como é de seu conhecimento, o processo de implantação da Unespar vem
cobrando esforços de todos os campi. O quadro de servidores ainda é bastante escasso,
levando essa reitoria a recorrer aos agentes existentes dentro dos campi. Se de um lado
essa medida auxilia a consolidação da Unespar, de outro vem trazendo inúmeros
contratempos aos campi. Nesse momento, nosso RH encontra-se à disposição da
PROGESP, isso significa que assumiu a responsabilidade de toda a Unespar. O
excesso de tarefas fez com que se descura-se da data para o pedido de prorrogação da
disposição funcional da agente responsável pelo acervo da Embap-Unespar (Decreto n.
8466, de 01 de julho de 2013, do Governo do Estado do Paraná).
Justificamos esse descuido pelo o excesso de trabalho e pela carência de
agentes, solicitamos que seja reiterado junto à SETI e à SEAP o pedido de disposição
funcional da servidora Ana Cristina Thomé (RG 3491942-9 Agente de Execução) para o
campus da Embap. Lembramos que o quadro de agentes universitários da EmbapUnespar é um dos mais carentes entre os campi de nossa instituição, o que não impede
de auxiliarmos, na medida do possível, a reitoria e a própria SETI (nossa agente Deise
Sfeir encontra-se à disposição da SETI/SEFA).
Por outro lado, a agente em questão, Ana Cristina Thomé, é especializada em
preservação de acervo. A Embap possui um acervo significativo de obras artísticas e
cabe ao estado preservar, cuidar e conservar esse patrimônio. Precisamos da mão-deobra especializada desta servidora, além do que ela renderá muito mais trabalhando na
área de sua formação.
Saudações universitárias,

Maria José Justino
Diretora do Campus de Curitiba I
Embap/Unespar

Exmo. Sr.
Antonio Carlos Aleixo
Magnífico Reitor da UNESPAR
Paranavaí - PR
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