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Resumo

Este artigo destina-se comunicar os primeiros resultados da pesquisa sobre a precarização do trabalho administrativa
das unidades escolares do Estado da Bahia em consequência das estratégias de provimento de pessoal para suprir o
déficit de servidores efetivos. Para isso, realizamos uma pesquisa aplicada de cunho exploratório e de abordagem
quantitativa, com uso de procedimentos de análise de dados e documental. Os resultados indicam que para suprir a
escassez de servidores administrativos efetivos, a Secretaria de Educação optou pela contratação de servidores
temporários, através contratação por Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), Terceirização de Mão de
Obra e Prestação de Serviços Temporários (PST), formas de contratação que seguem uma tendência à flexibilização
do trabalho recomendada pelo ideário neoliberal e que conduzem a precarização desses trabalhadores.

Palavras-chave: Déficit de servidores efetivos. Contratos Temporários. Precarização do trabalho.

Abstract

This article intends to communicate the first results of the research on the precariousness of the administrative work of
the school units of the State of Bahia because of the strategies of provision of personnel to fill the deficit of effective
servants. For this, we carried out an applied research of exploratory nature and of quantitative approach, using
procedures of data and document analysis. The results indicate that, without a public tender policy, with the objective of
filling the shortage of effective administrative servers, the Education Department opted to hire temporary staff to
provide the needs of the school units, through hiring by the special regime of law administrative (REDA), outsourcing of
labor and provision of temporary services (PST), forms of hiring that follow a tendency to flexibilization of the work
recommended by the neoliberal ideology and that leads to the precarization of these workers.

Keywords: Deficit of effective servers. Temporary Contracts. Precarization of labor.

Introdução

Os resultados do censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, revelaram que o
Estado da Bahia possuía naquele ano 3.629.479 habitantes com idade de 6 e 19 anos, potenciais alunos
demandantes da educação básica, seja na escola pública ou na escola privada. Para atender essa demanda da
sociedade baiana, a escola pública precisa estar preparada nos aspectos físicos, administrativos e pedagógicos. Ou
seja, é fundamental que as escolas estejam equipadas com sala de aulas com mesas, cadeiras, quadro branco,
armários, laboratórios, computadores, cozinha, quadra de esporte, biblioteca e tudo mais que viabiliza uma educação
de qualidade.
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Entretanto, todo esse aspecto físico da escola exige a presença de pessoas, servidores públicos, nas áreas
administrativa e pedagógica, que suportam e garantem todo funcionamento dessa engrenagem para atender toda
comunidade escolar, principalmente o aluno, razão de existir de uma escola.

No que se refere à questão pedagógica, as atividades de coordenar e lecionar são executadas por servidores públicos
efetivos e/ou temporários das carreiras de coordenador pedagógico e professor, os quais elaboram projetos políticos
pedagógicos e planos de aulas para executarem juntamente com os alunos durante os 100 dias letivos anuais
obrigatórios.

As carreiras de professor e coordenador pedagógico são carreiras bastante sólidas em todos os entes federativos,
tanto que no cenário nacional em 16 de julho de 2008, foi sancionada a Lei n° 11.738, que instituiu o piso salarial
profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando disposição
constitucional - alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(BRASIL, 2008).

Vale destacar, que a demanda da sociedade por escolas públicas exige que o estado esteja sempre mantendo e
repondo os seus quadros de servidores, principalmente, para preenchimento de vagas de professores e
coordenadores, portanto, essas carreiras - mesmo com as aposentadorias, exonerações e falecimentos dos
servidores - possuem uma recomposição de seus quadros, através da realização de concursos públicos de provas e
títulos ou de processos seletivos simplificados para contratações temporárias.

Por outro lado, no que diz respeito aos servidores efetivos da área administrativa das escolas, também chamada de
área meio, pois executam atividades administrativas de apoio e suporte, não se percebe um tratamento igualitário
quando se fala em reposição de profissionais para preenchimento de vagas reais. Há décadas a Secretaria da
Educação do Estado da Bahia (SEC) não realiza concurso público para os cargos administrativos, conformando um
quadro de escassez desses profissionais.

É importante registrar que esses profissionais exercem nas escolas um papel fundamental na execução de atividades
de suporte e apoio técnico nos projetos e ações; manutenção dos processos administrativos; acompanhamento dos
processos de automação de rotinas; atendimento aos usuários; elaboração de relatórios e pareceres e suporte aos
sistemas de controle e de informações nas diversas áreas de atuação dentro das escolas.

Desta forma, sem a reposição desses profissionais administrativos, todos os serviços e atividades realizados na
escola são afetados e, por conseguinte, cria-se obstáculos para que a direção e a equipe pedagógica consigam
alcançar os objetivos traçados no projeto político pedagógico da escola. Assim, percebe-se que a ausência de uma
política pública de realização de concurso público para a área administrativa da Secretaria da Educação provoca um
déficit de servidores administrativos efetivos nas unidades escolares, contribuindo para a ineficiência da área meio
dessas unidades.

A estratégia utilizada pelo Governo para suprir o déficit de servidores efetivos das carreiras administrativas nas
unidades escolares se baseou nas formas de provimentos temporários, as quais normalmente tornam o ambiente de
trabalho suscetível a uma rotatividade excessiva e com pouco grau de motivação, gerando um conhecimento disperso,
não ordenado e com grande possibilidade de esvaecimento, que, consequentemente, dificulta o planejamento e o
desenvolvimento das atividades pedagógicas, ocasionando uma precarização do trabalho administrativo nas unidades
escolares.

Diante desse contexto, este artigo objetiva responder a seguinte indagação: quais as consequências da falta de uma
política pública para realização de concurso público para área administrativa da Secretaria da Educação do Estado da
Bahia Para isso realizamos uma pesquisa aplicada de cunho exploratório e de abordagem quantitativa, com o uso de
procedimentos de análise de dados e documentos, cujos resultados serão apresentados na próxima seção.

Os dados foram coletados, sempre que possível, no período que envolveu os anos de 2005 a 2014. Os mesmos foram
sistematizados, ponderados e traduzidos em tabelas, a fim de transformá-los em informações estatísticas de grande
potencial analítico que serviram de argumentos para as nossas discussões, análises e considerações finais.
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Apresentação e análise dos resultados

Os resultados da análise dos documentos e dados pesquisados, inicialmente apontam que não existe uma política
pública definida para realização de concursos públicos, uma vez que os certames são esporádicos e sem
regularidade.

Em nosso levantamento sobre a realização de concursos públicos por parte do Poder Executivo do estado da Bahia,
constatamos que no período de 2005 a 2014 foram realizados 141 concursos, representando 26.673 vagas. Na área
da educação foram 35 certames com 9.076 vagas, assim distribuída: 7.359 Professor da Educação Básica; 800
Coordenadores Pedagógicos; 797 Professores do Ensino Superior e 120 Técnicos/Analistas Universitários.

Tabela 1

Concurso público realizado no âmbito da Secretaria de Educação do Estado da
Bahia, 2005-2104

Ano Órgão Cargo Vagas Data da Publicação no
DOE

2005
SEC Professor Nível III 3.769 08/11/2005
SEC Coordenador Pedagógico Nível III800 08/11/2006
UESB Professor 23 22/11/2005

2007 UESC Professor 24 05/11/2007

2008

UNEB Professor 94 13/11/2008
UESB Professor 32 29/10/2008
UESB Técnico Nivel Médio 42 20/10/2008
UESC Professor 47 05/11/2008

2009
UESB Professor CR 24/03/2009
UEFS Professor 21 DOE de 07/12/2009
UESC Professor 25 DOE de 07/12/2009

2010

SEC Professor Padrão P - Grau 1 3.200 DOE de 07/10/2010

UNEB Analista Universitário Nível
Superior CR DOE de 16/04/2010

UNEB Técnico Universitário Nível Médio 53 DOE de 16/04/2011
UESB Professor 34 DOE de 21/04/2010
UESC Professor 46 DOE de 14/10/2014
UEFS Analista Universitário CR DOE de 21/04/2010
UEFS Técnico Universitário 25 DOE de 21/04/2011
UEFS Professor 35 DOE de 21/04/2012

2011

UNEB Professor 24 DOE de 11/01/2011
UNEB Professor CR DOE de 30 e 31/07/2011,
UESB Professor 22 DOE de 23/09/2011
UESC Professor 29 DOE de 07/10/2011
UESC Professor 22 DOE de 07/06/2011
UEFS Professor 74 DOE de 06/06/2011

2012

UNEB Professor CR DOE de 20/01/2012
UESB Professor 69 DOE de 26/01/2012
UESB Professor CR DOE de 15/06/2012
UEFS Professor 28 DOE de 06 e 07/10/2012

2013
SEC Professor Indígena 390 DOE de 30/11 e

01/12/2013
UESB Professor 48 DOE.de 22/10/2013
UESC Professor 27 DOE de 02/08/2013

2014
UESC Professor 47 DOE de 26/12/2013
UESB Professor 19 DOE de 25/04/2014
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UEFS Professor 7 DOE de 11/06/2014
Total Geral 9.076
Fonte: Diário Oficial do Estado; Coordenação de Provimento e
Movimentação/DRH/SRH/SAEB
CR - Cadastro Reserva

Mesmo no que pese o fato de 1/3 do total de vagas terem sido destinados à Secretaria de Educação, vale destacar
que em grande medida essas vagas foram absorvidas pelos cargos de Professor. Apenas duas universidades
estaduais, a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), promoveram
concursos para a área administrativa, através dos cargos de Técnico Universitário e Analista Universitário.

No que tange especificamente ao objeto da nossa pesquisa, que se concentra nas carreiras administrativas da
Secretaria da Educação, percebemos através da Tabela 1 que durante o período analisado não foi realizado nenhum
concurso para essas carreiras no âmbito da educação básica, seja para Técnico Administrativo ou para Analista
Técnico. O que evidencia a ausência de uma política de concurso público e uma clara priorização das carreiras
finalísticas em relação às carreiras meio (administrativas). As carreiras que executam atividades meio foram preteridas
em relação às carreiras que executam atividades finalísticas.

Essa prevalência das atividades finalística em detrimento das atividades meio pôde ser percebida em todas as áreas e
funções do governo (saúde, educação, segurança pública, etc. ...). Entretanto, não podemos deixar de reconhecer que
estas atividades requerem um conjunto de operações e ações necessárias para auxiliar e viabilizar o seu bom
desempenho, isto é, as atividades meio. O funcionamento de um hospital não está restrito aos médicos e enfermeiros,
da mesma forma que uma escola não se resume a professores e coordenadores pedagógico, ou ainda, a ação policial
não envolve apenas o policial. Há um conjunto de atividades de natureza administrativa sem as quais as atividades
finalísticas não acontecem.

Vale destacar, que as carreiras finalísticas realmente são importantes e fundamentais para o atendimento da
população e um serviço público qualificado, todavia, esse serviço fica comprometido pela falta de uma equipe de apoio
administrativo capacitada, comprometida e motivada nas suas atividades de planejamento, gestão e suporte aos
profissionais da linha de frente.

Assim, podemos observar na análise das Tabelas 2 e 3 que ao longo do tempo há um declínio do quadro de
servidores efetivos da Secretaria da Educação. Em dez anos os quantitativos de Professores e Coordenadores
Pedagógicos efetivos recuaram 27,6% e 2,9%, respectivamente, correspondendo a uma retração no total desses
servidores de 27,3% no período de 2005 a 2014. Esse movimento pode ser explicado pela conjunção de dois fatores.
O primeiro está relacionado aos riscos que acompanham a idade, a aposentadoria e o falecimento. O segundo reside
na ausência de uma política de concurso público que garanta a reposição desses quadros.

Tabela 2

Professores e Coordenadores Pedagógicos efetivos lotados na Secretaria de Educação do Estado
da Bahia, 2002-2014

Cargo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var (%)
2014/2005

Professor 44.28442.07642.50641.10839.90338.03835.66334.93934.19132.059-27,6%
Coordenador
Pedagógico 655 631 607 588 567 721 678 651 645 636 -2,9%

TOTAL 44.93942.70743.11341.69640.47038.75936.34135.59034.83632.695-27,2%
Fonte: Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH/SAEB)
Elaboração própria

Tabela 3

Cargos Administrativos efetivos lotados na Secretaria de Educação do Estado da Bahia,
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2002-2014

Cargo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var (%)
2014/2005

Analista Técnico392 379 360 346 334 308 283 246 226 216 -44,9%
Técnico
Administrativo 2.543 2.423 2.311 2.210 2.066 1.925 1.693 1.485 1.310 1.163 -54,3%

Auxiliar
Administrativo 6.641 6.140 5.650 5.317 4.963 4.391 3.474 2.722 2.210 1.923 -71,0%

TOTAL 9.576 8.942 8.321 7.873 7.363 6.624 5.450 4.453 3.746 3.302 -65,5%
Fonte: Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH/SAEB)
Elaboração própria

Esse movimento de retração de quadro é sentido mais intensamente quando olhamos para os servidores efetivos da
área administrativa. Com efeito, notamos que o quantitativo de servidores administrativos declinou em 65,5% no
período analisado, com destaque para os Auxiliares Administrativos cuja queda foi de 71,0%. Os mesmos fatores
arguidos no caso dos professores e coordenadores também se prestam a explicação da redução dos cargos
administrativos. Cabe, no entanto, chamar atenção para o fato de que a alta velocidade da queda se deve ao fato de
que, esses últimos dez anos, nenhum concurso fora feito para os servidores administrativos, enquanto que para os
Professores, ainda no pese o caráter esporádico, foram realizados concurso para Professor Nível III (2005), Professor
Padrão P (2010), Professor Indígena (2013).

Desse modo, se continuar nesse ritmo de aposentadorias e com ausência de reposição através de concurso público
para área das carreiras administrativas, elas serão extintas e se promoverá um colapso na rede estadual de ensino,
uma vez que a reposição através de formas de provimento temporário promove a precarização no ambiente de
trabalho, devido à rotatividade de pessoas (turnover alto), que dificulta a gestão e a transmissão do conhecimento
organizacional, assim como, à perda de direitos trabalhistas.

Esse problema tende a agravar-se, na medida em que um servidor administrativo típico lotado na Secretaria da
Educação tem, em média, 57 anos, com 31anos de tempo de serviço. Comparando com as exigências atuais para
uma aposentadoria normal, ou seja, 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, podemos concluir que os atuais
servidores estão na eminência de se aposentarem. Portanto, ratificamos que, caso não seja realizado urgentemente
concurso público para prover as carreiras administrativas da SEC, em menos de 4 anos, as suas unidades escolares
vão entrar em colapso no que tange as atividades administrativas.

Tabela 4

Idade média e tempo médio de serviço dos Administrativos
efetivos lotados na Secretaria de Educação do Estado da

Bahia, dez/2014

Cargo Quantitativo Idade
Média

Tempo
Médio de
Serviço

Analista Técnico 216 57 29
Técnico Administrativo 1.163 56 32
Auxiliar administrativo 1.923 57 32
TOTAL 3.302 57 31
Fonte: Sistema Informatizado de Recursos Humanos
(SIRH/SAEB)
Elaboração própria

Os números levantados dão conta de que esse processo terminou por ampliar as taxas de exploração a qual esses
servidores estão submetidos. Na Tabela 5, consideramos a evolução da quantidade de matrículas e do número de
escolas, bem como o quantitativo de servidores administrativos efetivos. A ideia é tomar as relações servidor por
unidade escolar e aluno por servidor como indicadores de exploração. Mesmo sendo apenas uma possibilidade
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teórica, esses indicadores carregam um grande potencial analítico. Constituem boas medidas do déficit de servidores
administrativo nas unidades escolares da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

Assim, podemos observar que, não obstante a queda da demanda de matrículas e escolas pela sociedade, em
relação à quantidade de servidores efetivos ocorreu uma redução mais que proporcional à procura dos alunos e à
necessidade da manutenção de escolas, gerando um déficit de servidores nas unidades escolares e aumento da taxa
de exploração desses servidores no período analisado, seja qual for o indicador que considerarmos (Tabela 5). Em
2005 havia em média 5 servidores administrativos efetivos por unidade escolar, enquanto que em 2014, essa média
recua para menos da metade (apenas 2 servidores), evidenciando um grande déficit de servidores administrativos
efetivos. Esse fenômeno tem rebatimento na carga de trabalho a qual esses servidores estão submetidos e
consequente comprometimento da qualidade dos serviços prestados nas unidades escolares. Um servidor que atendia
em média 163 alunos em 2005, passou a ficar responsável por 278 alunos em 2014, correspondendo a um
crescimento de 70,5% na taxa de exploração desses servidores.

Tabela 5

Relação entre Número de Matrículas e Estabelecimentos de Educação Básica da
Rede Estadual e Quantidade de Servidores Administrativos Efetivos alocados na

Secretaria de Educação do estado da Bahia, 2005 - 2014

Ano Matrículas Estabelecimentos
de Ensino

Servidores
Administrativos

Efetivos

Quantidade
de

Servidores
por U.E

Quantidade
de Alunos

por Servidor
2005 1.563.024 1.824 9.576 5 163
2006 1.502.689 1.753 8.942 5 168
2007 1.356.939 1.681 8.321 5 163
2008 1.323.643 1.629 7.873 5 168
2009 1.246.334 1.511 7.363 5 169
2010 1.109.984 1.444 6.624 5 168
2011 1.107.971 1.439 5.450 4 203
2012 1.064.184 1.409 4.453 3 239
2013 990.948 1.357 3.746 3 265
2014 919.319 1.335 3.302 2 278
Fonte: SEC, MEC/INEP - Censo Escolar
Elaboração: CIE,
SGInf/DIE

A não realização de concursos públicos conformou esse quadro de déficit de servidores administrativos efetivos nas
unidades escolares e aumento da taxa de exploração desses servidores. Para minimizar os efeitos desse déficit, o
órgão central procurou viabilizar outras formas de contratação para suprir as demandas das escolas. Entre as formas,
identificamos a terceirização de serviços, a contratação por Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e a
Prestação de Serviços Temporários - PST.

Na Tabela 6, demonstramos evolução do quantitativo de contratos REDA para área administrativa da Secretaria da
Educação do Estado da Bahia, durante o período de 2005 a 2014. Nela é possível observar que esse tipo de
contratação descreve uma irregularidade muito grande na quantidade de contratos por ano, com destaque para os
anos de 2007, quando se verificou o maior número, e 2011, com menor número de contratos.

Tabela 6

Evolução do Quantitativo de REDA Administrativo na Secretaria de Educação, 2005 -
2014

CARGO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Assistente Atividades
Adm 1952 1676 3123 2419 1142 938 128 1415 1637 1445

Tecnico Nível Médio 4 3 2 0 64 47 34 35 34 31
Tecnico Nível Superior 0 0 0 0 81 72 53 65 74 88
Total 1956 1679 3125 2419 1287 1057 215 1515 1745 1564
FONTE: SIRH

Essa situação provoca grande instabilidade entre os profissionais admitidos e na própria rede escolar de ensino do
Estado, uma vez que esses contratos temporários são geralmente de no máximo 4 anos. Ou seja, pelo menos há
cada quatro anos a equipe se renova e todo treinamento e capacitação dos servidores temporários se perderá,
forçando a realização de novos treinamentos. Para piorar a situação, como esses contratados não possuem todos os
direitos e vantagens do servidor efetivo, a rotatividade de pessoas durante o contrato de quatro anos é muito grande.
Desta forma, uma vaga que deveria ser preenchida por uma pessoa durante quatro anos de contrato acaba sendo
preenchida por mais de uma pessoa, pois ocorrem muitas desistências e substituições durante os quatro anos. Esse
fato pode ser constatado através dos dados da Tabela 7.

Tabela 7

Tempo de serviço médio dos servidores REDA - Assistentes Administrativo,
2005-2014
Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média
Quantidade 1952 1676 3123 2419 1142 938 128 1415 1637 1445 -
Tempo de serviço
médio (anos) 1,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,1 2,2 0,2 0,7 1,7 1,9

Fonte: SIRH

Com base na tabela acima, percebe-se que o tempo médio de serviço de um REDA administrativo é de 1,9 anos, ou
seja, menos de 2 anos de trabalho, o que nos leva à concluir que para cada vaga autorizada para trabalhar durante 4
anos na unidades escolares, haverá pelo menos duas pessoas diferentes trabalhando durante esse período. Fato que
ratifica a alta rotatividade de contratados REDA e que contribui sobremaneira para precarização do ambiente de
trabalho.

Outra via utilizada para suprir as necessidades da área administrativa da Secretaria de Educação do Estado da Bahia
foi a terceirização de mão de obra. Apesar de geralmente a terceirização nas escolas ser utilizada para postos de
trabalho da área de limpeza, portaria e vigilância, o que vem acontecendo historicamente na SEC é que esse modelo
de contratação vem sendo utilizado para contratar pessoas para recepção que realizam serviços administrativos.

Para investigar esses gastos com terceirização de mão de obra nas unidades escolares da SEC, levantamos nos
relatórios do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia (FIPLAN) os gastos
com o elemento de despesa 37 (Locação de Mão de Obra) e os seus respectivos subelmentos. A Tabela 8 traz as
informações referentes à terceirização na Secretaria da Educação do Estado da Bahia, em termos de recursos
orçamentários gastos para esse fim. Não foi possível chagarmos ao quantitativo de contratos, por esta razão
consideramos o valor monetário dessa despesa. É claro que o valor financeiro oculta os aspectos relacionados ao
nível de preços da economia. Para escapar dessa armadilha, tentaremos, sempre que possível, confrontar com a
inflação no período, a fim de conhecer o fenômeno com sua verdadeira dimensão.

Tabela 8

Gasto com Terceirização na Secretaria da Educação - 2005 – 2014 (em milhões de R$)
Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Limpeza e
Conservação 30,1 45,4 46,5 37,4 21 33,5 24,8 1 67,6 92,1

Mão de Obra e Apoio
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Técnico
Administrativo

0 3,8 1,4 0 3,4 1,2 53,7 228,1 137,6 130

Valor Gasto
(Terceirização) 30,1 49,2 47,9 37,4 24,4 34,7 78,5 229,1 205,2 222,1

Fonte: FIPLAN

Analisando a Tabela 8, observamos que ocorreu um aumento significativo da terceirização no período analisado,
saindo de um gasto de R$ 30,1 Milhões em 2005 para R$ 222,1 Milhões em 2014, o que representou um acréscimo
nominal de 637,9%. Este resultado ganha mais expressividade quando comparamos com a inflação acumulada
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) foi de 69,2% no mesmo período. Portanto, mesmo descontado o efeito da inflação, os gastos com
terceirização cresceram de forma exorbitante. Ressalte-se que nesses valores estão embutidas todas as áreas de
terceirização (limpeza, conservação, vigilância, portaria, recepção, administrativo, etc.…).

Quando analisamos os componentes dos gastos de terceirização evidenciamos que as atividades de locação de mão
de obra e apoio técnico administrativo foram as que responderam pelo crescimento absurdo desses gastos, o que
significa que a Secretaria de Educação se utilizou do expediente da terceirização para preencher a ausência de
servidores efetivos na área administrativa nas suas unidades escolares.

In loco, com a vivência nas escolas e em sala de aula, identificamos outra forma de contratação de pessoal para suprir
a falta de profissionais efetivos, que é a Prestação de Serviço Temporário (PST). Essa é a forma mais precária de
contratação utilizada pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, pois retira do trabalhador, direitos básicos,
como férias e décimo terceiro salário, assim como, oferece uma remuneração que não possui nenhuma relação com
os planos de cargos e salários do Estado ou de qualquer categoria profissional organizada.

Segundo dados obtidos no Sistema Informatizado - SEC Online da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, a
contratação de Apoio Administrativo para unidades escolares, na modalidade de Prestação de Serviço Temporário
(PST), se inicia no ano de 2007 com o emprego, sem nenhum processo seletivo, de 5.383 profissionais, atingiu seu
auge em 2010, quando empregou 12.883 servidores (Tabela 9).

Tabela 9

Quantitativo Prestação de Serviço Temporário (PST) na Secretaria de
Educação do Estado da Bahia, 2007 - 2014
Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Quantidade 5.383 8.338 10.076 12.883 5.900 9.389 3.985 2.743

Fonte: Sistema Informatizado / SEC Online -
SRH

Vale destacar que o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) reconheceu que esse tipo de contratação é ilegal.
Desta forma, em 2008, conforme matéria extraída do site www.mp.ba.gov.br/noticia/26884, o Ministério Público
Estadual instaurou um inquérito civil para investigar essa situação dos PST. De acordo com a própria matéria, em
2011, esse inquérito se transformou em uma ação civil pública que exigiu a substituição imediata de todos os
contratados através dessa modalidade, tanto professores como apoio administrativo (MP-BA, 2011). Desta forma,
percebe-se que, a partir de 2011, se inicia uma redução drástica na quantidade de profissionais contratados pelo PST,
saindo de 12.883 em 2010 para 2.743 em 2014, o que significou uma redução de 78,7%.

Entretanto, apesar de ser uma contratação considerada ilegal pelo Ministério Público, essa redução drástica da
quantidade de contratados pelo PST sem um planejamento de reposição de pessoal contribui para a precarização das
atividades administrativas nas unidades escolares, uma vez que as demandas não reduziram na mesma proporção.
Infelizmente, em razão de restrições do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças (Fiplan), não foi
possível fazer a separação da despesa com prestação de serviço temporário em gastos com professores e gastos
com técnicos administrativos.
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Considerações finais

Demonstramos aqui que a ausência de concursos públicos para área administrativa da Secretaria da Educação do
Estado da Bahia provocou um déficit de servidores administrativos efetivos nas unidades escolares. Esse déficit foi
suprido por outras formas de provimento através da contratação de profissionais por Regime Especial de Direito
Administrativo (REDA); Terceirização de Mão de Obra e Prestação de Serviços Temporários (PST). Entretanto, essas
formas de contratação possuem muitos fatores em comum que contribuem para precarização do trabalho
administrativo nas unidades escolares. Os fatores que foram analisados são os seguintes: remuneração; tempo de
serviço; rotatividade; direitos trabalhistas e capacitação.

Em relação aos contratados pelo REDA, que no Estado da Bahia está regulamentado pelo Decreto nº 11.571 de 03 de
junho de 2009, temos que sua remuneração, seguindo entendimento e orientação da Procuradoria Geral do Estado
(PGE) deve ser igual à remuneração inicial da carreira de Estado do qual o REDA é contratado. Segundo a legislação
vigente, é necessário um processo seletivo público para contratação desses profissionais e o tempo máximo de
contrato de um REDA é 4 anos, o que provoca uma grande rotatividade de profissionais nas unidades escolares,
conforme já mencionamos.

No que tange aos terceirizados, não existe uma legislação que defina a remuneração e o tempo de serviço do
contratado, vai depender da licitação e do contrato assinado entre o Estado e a empresa terceirizada, entretanto,
segundo um estudo do DIEESE/CUT (2014), os terceirizados ficam no emprego em média 2,7 anos, têm uma jornada
de trabalho maior (43hs) e possuem uma remuneração, em média, inferior em aproximadamente 25%, aos
trabalhadores contratados diretamente pelas empresas.

No que diz respeito aos PST a situação é mais drástica ainda, pois não existe qualquer aspecto legal que ampare os
trabalhadores que são contratados dessa forma. Nessa modalidade de contratação o profissional trabalha por
empreitada, sem nenhum direito trabalhista garantido pela CLT, como férias e décimo terceiro salário, ele apenas
recebe um salário, que deve ser baseado no salário mínimo praticado e estabelecido no país, entretanto, não existe
nenhum estudo ou dados estatísticos sobre os valores de remuneração e o tempo de serviços desses profissionais.
Ressalte-se, que não existe nenhum critério de seleção para esses profissionais, o que compromete sobremaneira a
qualidade do serviço prestado e a dedicação ao trabalho nas unidades escolares, assim como, pela precariedade do
vínculo, existe uma rotatividade altíssima de profissionais.

Desta forma, percebe-se que a área administrativa das unidades escolares está ocupada com servidores efetivos e
com servidores temporários contratados por vários tipos de vínculos (REDA, Terceirização e PST) para realizarem as
mesmas atividades. Entretanto, os servidores efetivos possuem vários direitos e vantagens que os contratados
temporários não possuem, logo, de cara, essa situação provoca problemas motivacionais e de comparação entre os
trabalhadores.

Normalmente, a remuneração do servidor efetivo é maior do que os contratados temporários, porém todos executam
as mesmas atividades administrativas. No que tange aos pagamentos desses salários, os servidores REDAS recebem
no mesmo dia do servidor efetivo, ou seja, no último dia útil do mês trabalhado.

Entretanto, os servidores terceirizados dependem das suas respectivas empresas, que dependem do pagamento dos
contratos pelo Estado para pagarem os salários de seus empregados. Por lei, eles devem receber os salários até o
quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado, porém, não é difícil encontrar terceirizados com atrasos no
pagamento de salários.

Em relação aos PST a situação é mais complicada ainda, pois não existe uma data definida em lei para pagamento do
serviço prestado. Essas pessoas dependem do encaminhamento por parte dos Diretores de escolas para SEC de um
documento atestando que realmente o serviço foi prestado por eles, para depois ser encaminhado ao setor de
pagamento da SEC que, normalmente, depende de fluxo de caixa da Secretaria da Fazenda para realização do
mesmo.

Essa desigualdade de remuneração e divergências nas datas de pagamentos entre os servidores efetivos e
temporários desmotiva os trabalhadores temporários e promove a precarização das atividades administrativas nas
unidades escolares.
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No que tange a capacitação dos profissionais, a Secretaria da Educação, geralmente, promove cursos e treinamentos
para seus servidores efetivos, comissionados e REDA, todavia, essa capacitação exclui os servidores terceirizados e
os PST. A falta de capacitação para esses profissionais provoca a desmotivação, compromete a qualidade do serviço
e torna as unidades escolares um ambiente precário.

Em relação ao tempo de serviço, a alta rotatividade dos servidores temporários dificulta o aprendizado organizacional
nas unidades escolares e atrapalha a transmissão do conhecimento organizacional, pois o tempo para maturação e
disseminação das informações é muito curto. Essa situação torna a escola vulnerável para uma prestação de serviço
sem qualidade e precariza o ambiente de trabalho.

Outro fato relevante e que merece destaque, diz respeito ao tempo para aposentadoria dos atuais servidores
administrativos efetivos que estão em atividades nas unidades escolares. Como pode ser constatada através da
Tabela 4, a maioria dos servidores já possui tempo de serviço para se aposentar e caso o faça, o déficit de pessoal vai
aumentar nas escolas, por conseguinte, vai aumentar a precarização do trabalho administrativo.

Sendo assim, diante dos fatores analisados: remuneração; tempo de trabalho; rotatividade e direitos trabalhistas,
pode-se afirmar que o déficit de servidores efetivos nas unidades escolares e a utilização de outras formas de
contratação de servidores temporários provoca a precarização da atividade administrativa no ambiente de trabalho.

É importante destacar, a premente necessidade de que seja formulada e implementada uma política pública de
concurso público no Estado da Bahia que contemple os cargos administrativos da área meio da Secretaria de
Educação, uma vez que essas carreiras de apoio e gestão garantem toda parte operacional e administrativa para que
os Diretores, Coordenadores Pedagógicos e Professores possam exercer suas atribuições finalísticas com
tranquilidade e efetividade; e principalmente, para que não ocorra uma descontinuidade do conhecimento
organizacional na unidade escolar e, consequentemente, um comprometimento da prestação do serviço à
comunidade.
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