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Esclarecimentos relativos ao não pagamento dos fiscais

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (CS/UFG) se dirige aos Professores, 
Técnico-Administrativos e Alunos da UFG, e demais prestadores de serviço que trabalharam no 
Concurso  Público  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Esporte  da  Prefeitura  de  Goiânia, 
realizado em junho/julho de 2016, para esclarecer os motivos do não pagamento das fiscalizações 
do referido certame até o momento.

Inicialmente,  a  Prefeitura  de  Goiânia  deveria  efetuar  o  pagamento  de  50%  do  valor 
contratado para a realização do referido concurso um dia após a aplicação das provas objetivas, ou 
seja, no dia 4 de julho. Devido a impasses burocráticos ocorridos na Administração do Município, o 
pagamento da primeira parcela foi efetuado somente no dia 9 de setembro. O pagamento da segunda 
metade do valor do contrato deveria  ser realizado após a homologação do concurso, dia 30 de 
setembro.  No entanto,  a  Prefeitura  pagou apenas  44% do valor  devido e  somente  no dia  8 de 
novembro. O pagamento do restante devido está previsto para o final deste mês de dezembro.

Além disso, como os pagamentos pelos concursos realizados pelo Centro de Seleção são 
repassados por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), os valores arrecadados não ficam 
com a UFG. Sua utilização, por sua vez, está sujeita à autorização do Ministério do Planejamento,  
Orçamento  e  Gestão  e  depende  de  previsão  orçamentária.  Como  os  valores  arrecadados 
ultrapassaram a receita prevista para a UFG, isso fez que esta instituição solicitasse suplementação 
orçamentária desse Ministério, que, até o momento, não foi autorizada.

Apesar disso, o Centro de Seleção efetuou, com valores arrecadados em outros certames, os 
pagamentos dos fiscais sem vínculo empregatício com a UFG, que trabalharam nos dias 12, 19 e 26 
de junho, e do pessoal da UFG que trabalhou no dia 12 de junho.

O Centro de Seleção lamenta esse impasse e tranquiliza seus parceiros, garantindo-lhes que 
os  pagamentos  serão  efetuados  em data  oportuna.  A  previsão  é  de  que  as  solicitações  desses 
pagamentos sejam encaminhadas a partir de janeiro/fevereiro de 2017.
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