
MEC abrirá concurso para 6 mil vagas no ensino superior 
 
O Ministério da Educação anunciou ontem que vai abrir 6 mil vagas para concurso de professores 
universitários e técnicos em educação ainda este ano. A autorização para o concurso foi dada 
pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Dessas vagas, 2 mil serão destinadas à 
contratação de professores e 4 mil para técnicos de educação.  
 
O secretário de Educação Superior do MEC, Carlos Antunes, informou que existe hoje um déficit 
de 7 mil vagas no ensino superior. Conforme disse, a prioridade do MEC é dar mais autonomia às 
universidades federais. A destinação das vagas ficará a cargo de cada instituição.  
 
O secretário lembrou que recentemente também foi autorizado abertura de concurso para 
preencher 7,7 mil vagas nos hospitais universitários. Este ano será destinada a estes hospitais 
uma verba de R$ 100 milhões para manutenção, sendo que o dinheiro será repartido entre os 
Ministérios da Educação e da Saúde. Outros R$ 70 milhões serão destinados, até julho, à compra 
de equipamentos para as unidades hospitalares.  
 
O ministro da Educação, Cristovam Buarque, defendeu ontem o ensino público gratuito, "não 
apenas nas universidades públicas", depois que declarações atribuídas a ele geraram polêmica. 
Em nota à imprensa, distribuída ontem à tarde, o ministro reafirmou "seu compromisso pessoal, 
desde sempre, e político, no governo Lula, com a gratuidade do ensino superior público".  
 
Cristovam esclareceu, no entanto, ser favorável ao debate no Congresso de projeto de lei do ex-
deputado Padre Roque (PT-PR) que prevê uma contribuição anual de profissionais formados em 
universidades públicas, equivalente a 2% do valor do salário para aqueles que recebam mais de 
R$ 30 mil por ano ou de 3%, acima de R$ 50 mil. O dinheiro iria para o Fundo Nacional de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior, a ser criado, e redistribuído à universidade 
que formou o profissional.  
 
- Sou favorável a que o projeto seja debatido no Congresso Nacional e com a sociedade. Porém, 
não tem nada a ver com ensino pago - afirmou o ministro, na nota.  
 
Mais cedo, em entrevista, o ministro disse que não achava que fosse "má idéia" a criação de uma 
alíquota para os ricos brasileiros em prol da universidade.  
 
- Na verdade, o erro talvez seja cobrar dos ex-alunos. Temos de cobrar de todos os brasileiros 
ricos - reparou.  
 
A deputada Selma Schon (PT-PR), que nos próximos dias reapresentará a projeto do ex-deputado 
Roque, diz que é o filho de quem pode pagar um bom cursinho que tem acesso ao ensino superior 
público.  
 
- Quem realmente precisa do ensino público acaba numa faculdade particular. Isso deixa muito 
brasileiro fora do ensino superior.  
 
O ex-deputado e atual secretário de Trabalho do Paraná, Padre Roque, acredita que o projeto 
estimulará as universidade a melhorarem a qualidade do ensino para, no futuro, receber mais 
recursos.  
 
- As universidades teriam interesse em formar bons profissionais - aposta, informando que 
discutiu o assunto por dois anos no Congresso e ganhou apoio de quase todos os reitores do 
Brasil.  
 



No início do ano, Padre Roque procurou Cristovam e pediu que olhasse com carinho para este 
projeto e para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia de 25% para 30% a 
vinculação de receitas para educação e cria o tal fundo para o ensino superior.  
 
O presidente da Comissão de Educação Câmara, Gastão Vieira (PMDB-MA), avalia como 
exagerada a repercussão em torno de Cristovam.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 jun. 2003. 


