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“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”  
R E I T O R I A 

 

COMUNICADO SOBRE O PAGAMENTO DO 13 O SALÁRIO  

 

 Com o intuito de esclarecer toda a comunidade da Unesp sobre as ações da reitoria no que 
diz respeito à questão do pagamento do 13o salário de 2017, reafirmamos o que foi comunicado 
pelo reitor no Conselho Universitário do último dia 05/10/2017. 

 Conforme informado na reunião de agosto deste ano do Conselho Universitário da Unesp, o 
Excelentíssimo Governador Geraldo Alckmin, na audiência de 20/07/2017, solicitou que o reitor 
aguardasse o mês de setembro para a retomada da conversa sobre a solicitação de crédito 
suplementar para que a Unesp possa honrar com o pagamento do décimo terceiro salário de seus 
servidores docentes e técnico-administrativos. Informamos que já foi solicitada agenda com o 
governador para discussão do seguinte item de pauta: “Crédito suplementar para pagamento do 
décimo terceiro salário da Unesp, demanda já apresentada recentemente ao Secretário Adjunto de 
Planejamento e Gestão, Dr. Pablo Uhart”. Inclusive, na cerimônia de entrega do Prêmio Bunge, 
ocorrida em 27/09/2017, no Palácio dos Bandeirantes, o governador informou ao reitor da Unesp 
que já havia sido comunicado sobre a solicitação de agenda e estava aguardando o momento 
oportuno para recebê-lo. Ainda, continuamos atuando diariamente para conseguir a confirmação da 
agenda com o Secretário da Casa Civil com vistas ao apoio político para a concessão desse crédito 
suplementar.  

 Com relação aos servidores docentes e técnico-administrativos celetistas, o pagamento do 
13o salário será realizado normalmente dentro deste exercício, conforme determina a legislação, 
sendo metade no mês de novembro (30/11/2017) e a outra, no mês de dezembro (15/12/2017). Na 
audiência com o governador, o reitor pôde observar sua preocupação com a saúde das finanças do 
Estado para poder honrar com todos os compromissos. Por essa razão, o reitor acredita fortemente 
que, no momento certo, o governador atenderá a nossa demanda e assim poderemos pagar também 
o 13o salário dos demais servidores dentro do ano de 2017. 

 Dessa forma, solicitamos que a comunidade aguarde a nova audiência do reitor com o 
governador sobre a solicitação de crédito suplementar. Tão logo tenhamos resposta, ela será 
imediatamente comunicada a todos. 

 

 São Paulo, 9 de outubro de 2017. 
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