
www.folhadirigida.com.br13 a 19 de novembro de 2009

FOLHA DIRIGIDA
O  M A I S  C O M P L E T O  J O R N A L  E S P E C I A L I Z A D O  E M  E D U C A Ç Ã O , T R A B A L H O  E  C I D A D A N I A

FOLHA DIRIGIDA - O QUE LEVOU O
SR. A DAR PRIORIDADE PARA CON-
TRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLI-
COS EM UM PERÍODO DE RECUPE-
RAÇÃO FINANCEIRA NO PAÍS ?
Wellington Dias - O Estado do
Piauí tem a característica de dar
a volta por cima e acelerar nas
várias missões que tem, princi-
palmente, na área pública. Era
freqüente que, em períodos de
mudança de governo, aquele que
assumia substituía os terceiriza-
dos do antigo governo por ou-
tros contratados do seu gosto. En-
tão, tomamos a responsabilida-
de de organizar e planejar a longo
prazo, com um objetivo muito
claro, que era desenvolver o
Piauí. Sendo assim, começamos
por áreas estratégicas como Edu-
cação, Segurança e Saúde, con-
tratando de forma definitiva e
investindo na qualificação des-
ses servidores. Criamos uma
escola de governo, através da Se-
cretaria de Administração, que
além de contratar também pre-
para o servidor. Esse custo se
torna um investimento, porque
todo o conhecimento adquiri-
do permanece na memória do
estado.

QUAL O ATUAL NÚMERO DE SERVI-
DORES DO PIAUÍ?
O estado tem hoje 63 mil ser-
vidores ativos e cerca de 32 mil
inativos, o que consome uma
folha de pagamento de aproxi-
madamente R$162 milhões por
mês, dos quais cerca de R$110
milhões é o custo dos ativos e
52 milhões dos inativos e pen-
sionistas. É importante destacar
que o servidor recebe 50% do
seu décimo terceiro no mês de
aniversário. Essa folha de paga-
mento consome entre 44 e 46%
da receita líquida do Piauí, e esse
controle nos ajuda a aumentar
a capacidade de investimentos.

QUAIS OS PRINCIPAIS INVESTIMEN-
TOS FEITOS NA SUA GESTÃO?
Quanto mais investimentos em
estradas, pontes, portos, ferrovi-
as, energia elétrica, ou seja,
quanto mais se estrutura o esta-
do, mais ele responde com cres-

Governo do Piauí:
necessidade de manter

política de concursos
omente este ano, o Governo do Estado do Piauí já reali-
zou seis concursos e ainda pretende aumentar este núme-
ro. Em entrevista exclusiva à FOLHA DIRIGIDA, o gover-

nador Wellington Dias explicou como conseguiu superar um
período de crise mundial e falou sobre os planos para 2010.

Entre os concursos previstos, o governador do Piauí confir-
mou a necessidade de engenheiros, para contratação temporá-
ria, pessoal para a Defensoria Pública do Estado, para a área
de Saúde e, principalmente, para área administrativa.

Com 63 mil servidores ativos e cerca de 32 mil inativos no
estado, Wellington Dias é positivo quanto as contratações.
“Eu acredito que o ritmo de concursos no Piauí deve prosse-
guir, porque nós temos uma média de 1.200 pessoas que se
aposentam por ano, o que demanda um planejamento que
não deixe um vazio naquela mão-de-obra e ao mesmo tempo
não desequilibre a capacidade de investimentos do estado.”

cimento econômico e, por con-
seqüência, ampliação da recei-
ta. Temos um crescimento des-
de 2003 acima da média do Brasil
e acima da média do Nordeste,
que é a região do país que mais
cresce. Então, ao que tudo indi-
ca, esse crescimento econômi-
co tende a aumentar e será du-
radouro. E há uma demanda
muito grande no Piauí que de-
pende do setor público. Aproxi-
madamente 92% dos nossos
alunos matriculados no ensino
fundamental são da rede públi-
ca, esse é o motivo da contrata-
ção de tantos professores, como
no concurso que acabou de sair.

COMO O ESTADO TRABALHA NA QUA-
LIFICAÇÃO DE SEUS SERVIDORES?
A qualificação é centrada nas
parcerias que temos com univer-
sidades ou com a contratação de
empresas que são especializadas
em uma determinada área. Por
exemplo, se eu preciso de pro-
fessores com especialização,
mestrado ou doutorado, nós os
encaminhamos para as Univer-
sidades Estadual e Federal, algu-
mas universidades estrangeiras
ou até mesmo faculdades priva-
das. Junto a isso, trabalhamos no
aprimoramento das áreas de
gestão pública. Por exemplo,
para trabalhar na gestão de uma
escola, professor ou não, o ser-
vidor precisa de uma qualifica-
ção em gestão escolar. Além dis-
so, muitas vezes a necessidade
é de cursos mais simples, como
cursos em inclusão digital para
área de projetos do estado. As-
sim como o Governo Federal
tem o Sistema Integrado de Ad-
ministração Financeira (Siafi),
nós implantamos o Sistema In-
tegrado de Administração Fi-
nanceira para Estados e Muni-
cípios (Siafem) no Piauí, que per-
mite um controle maior de nos-
so orçamento e de nossos gas-
tos, sem contar nossos convêni-
os com Ministério de Planeja-
mento, com a Escola Nacional
de Qualificação e alguns órgãos
de áreas específicas. Com esses
exemplos, que são formas mo-
dernas de gestão, é possível afir-

cessidade de mais concursos.
Mas isso deve ser feito manten-
do um equilíbrio em outras
áreas, por isso temos que pla-
nejar apenas o essencial. Esta-
mos precisando desse pessoal,
principalmente, nas áreas de
Educação e Saúde. Isso porque,
de 70 municípios que tinham
hospitais públicos há alguns
anos, estamos chegando a 224,
ou seja, todos os municípios
com hospitais. Estamos ampli-
ando serviços regionais de saú-
de que antes só existiam em Te-
resina, o que demanda uma
maior contratação de servido-
res. Ao mesmo tempo, temos
que atentar para a área de jus-
tiça e segurança pública, por isso
estamos construindo presídios
e ampliando delegacias. Para
aumentar a capacidade de in-
vestimento, há uma necessida-
de maior de recursos humanos
qualificados.

HOUVE CONCURSO PARA TÉCNICOS

DE ENFERMAGEM ESTE ANO. HÁ IN-
TENÇÃO DE OUTROS CONCURSOS

PARA ÁREA DA SAÚDE, COMO PARA

MÉDICOS?
Na área médica ainda estamos
em fase de contratação do últi-
mo concurso para a média/alta
complexidade. Tivemos agora
a parceria de uma Unidade de
Urgência e Emergência em Te-
resina, para onde repassamos
uma quantidade de servidores,

por isso estamos calculando
uma nova demanda, tendo em
vista que estamos ampliando
serviços na mesma área em
hospitais de outros municípi-
os, como Piripiri, São Raimun-
do Nonato, Parnaíba e Bom
Jesus. Vamos continuar cha-
mando do último concurso
enquanto nos preparamos para
as demandas de 2010, enfren-
tando os desafios de um ano
eleitoral.

COMO ESTÁ A ÁREA DE EDUCAÇÃO?
Estamos estudando a necessi-
dade de pessoal para uma am-
pliação da Universidade Esta-
dual. Com isso, o Piauí será o
primeiro estado com ensino
superior em todos os municí-
pios. Serão 50 pólos de ensino
presencial, entre institutos e
faculdades privadas, e em cada
região a unidade responsável
pelo local terá que ampliar o
ensino para os municípios
mais próximos, seja de forma
presencial ou a distância. E por
isso, futuramente, precisaremos
investir mais em professores
nestas áreas.

SAIU O EDITAL PARA SOLDADOS DA

POLÍCIA MILITAR NO ÚLTIMO MÊS,
MAS PARA OFICIAIS FICOU PENDENTE

POR CONTA DA MUDANÇA DA ESCO-
LARIDADE EXIGIDA. QUAL FOI O

CRITÉRIO USADO PARA DEFINIÇÃO

DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DES-
SES POLICIAIS? ESTE CONCURSO

SERÁ REALIZADO AINDA ESTE ANO?
No caso dos oficiais, o proble-
ma é que, quando se fala em
segurança, pensa-se muito em
homens armados e, hoje, esta-
mos apostamos muito na inte-
ligência. De um lado,
precisamos de pessoas
que entendam de Direi-
to, que dominem a Le-
gislação para o coman-
do, mas também preci-
samos de outras áreas
como, por exemplo, Psi-
cologia para mediações
e Educação Física para
treinamentos físicos.
Quando fazíamos o
concurso para oficiais,
eles eram alojados na
academia e demoravam entre
três e quatro anos para serem
formados. Se eu já exijo o cur-
so superior, economizo pelo me-
nos dois anos. Assim, sancio-
nei a lei e acertamos a criação
de oficiais em operação com
cursos de Direito e formação
em outras áreas, como Relações
Humanas e áreas médicas. A
meta é que em novembro te-
nhamos um conjunto de edi-
tais e pretendemos divulgar o
edital de oficiais também este
ano.

ESTÁ EM ANDAMENTO O PROCESSO

SELETIVO PARA DELEGADOS DA PO-
LÍCIA CIVIL. E O CONCURSO PREVIS-
TO PARA AGENTES, IRÁ ACONTE-
CER?
Vamos continuar nomeando os
agentes aprovados no último
concurso, porque estes já foram
preparados. No caso de delega-
dos, quando necessário terá que
ser realizado um novo concur-
so, porque já convocamos to-
dos os aprovados. Para procu-
radores, eu também irei reno-
var o concurso e continuarei
chamando o cadastro, porque
minha meta é ter um procura-
dor especializado em cada área
importante do estado. Cada vez
que divulgamos um concurso,
sempre aprovamos também
um número de classificados e,
normalmente, chamamos al-
guns ou todos, como exemplo
do último concurso realizado
para a Polícia Militar.

QUAIS SÃO OS CONCURSOS PREVIS-
TOS PARA 2010?
Estamos estudando a necessi-
dade de engenheiros, para con-
tratação temporária, da Defen-
soria, da Saúde e, principalmen-
te, da área administrativa, que
demanda um grande número
de técnicos para as secretarias.

HAVERÁ CONCURSO PARA A SECRE-
TARIA DA FAZENDA?
Na prática estamos examinan-
do essa necessidade, porque ti-
vemos a regularização de uma
quantidade de servidores e ha-
via um concurso antigo com
decisões judiciais pendentes.
Acredito que o estado venha
sim a precisar, mas para este ano
não há nenhuma previsão.

COMO É FEITA A FISCALIZAÇÃO DE

RENDAS NO ESTADO?
Temos uma fiscalização mui-
to bem estruturada e que está
se tornando muito moderna.
O Piauí foi um dos primeiros
estados a implantar a nota fis-
cal eletrônica. Para uma boa
fiscalização é necessário ter
um quadro próprio, então
quando assumi comecei por
onde entra a receita, por isso
os primeiros concursos que
fizemos foram exatamente
nesta área. Mas claro que há
sempre a necessidade de mais
concursos.

O DETRAN SOLICITOU CRIAÇÃO DE

CARGOS PARA SEU QUADRO DE PES-
SOAL. QUANDO SERÁ REALIZADO O
CONCURSO PARA O ÓRGÃO?
Em algumas áreas iniciamos o
funcionamento com servidores
cedidos de outros órgãos, como

o Detran, Coordenadoria de
Combate a Pobreza, Coordena-
doria do Crédito Fundiário, Co-
ordenadoria do Semiárido e
Coordenação dos Direitos Hu-
manos, entre outras. Em todos
estes casos, nós estamos primei-
ro avaliando a real necessida-
de, e isso não é fácil. É preciso
levantar qual é a real demanda
em números e qualificações de
cada setor.

QUAL É O ORÇAMENTO PREVISTO

PARA 2010?
Ficará em torno de R$4,5 bi-
lhões e, desse valor, estamos
prevendo uma parcela para fo-
lha de pagamento, inclusive
para os concursados chamados
neste e no próximo ano.

E QUAIS OS PROJETOS QUE ESTÃO

DENTRO DESSE QUANTITATIVO PARA

O PRÓXIMO ANO?
São muitos os projetos. Temos
a intenção de ampliar a qualifi-
cação dos profissionais. Também
a criação de novas áreas, como
para tratamento de dependen-
tes químicos. E um conjunto de
projetos na área de infraestru-
tura, como banda larga, ampli-
ação dos transportes, equipa-
mentos para qualidade de vida,
como esportes, cultura e tecno-
logia. A meta é garantir que es-
ses projetos possam contribuir
com o desenvolvimento do es-
tado, aumentando o nível de es-
colaridade, e melhorar também
a qualidade de vida.

S
THAYANE DIBB

mar que há necessidade de in-
vestir em uma melhor qualifi-
cação.

QUAL O NÚMERO DE TEMPORÁRIOS

ATUANDO NO ESTADO?
Temos em torno de 6 mil pes-
soas entre todos os serviços
temporários. Por exemplo, es-
tamos fazendo uma série de
obras que tem demandado um
número grande de profissio-
nais de engenharia, mas não
posso contratar apenas por um
volume momentâneo de inves-
timento.

QUAL O QUANTITATIVO DE SERVIDO-
RES PARA SE APOSENTAR?
Eu acredito que o ritmo de con-
cursos no Piauí deve prosseguir,
porque nós temos uma média
de 1.200 pessoas que se aposen-
tam por ano, o que demanda um
planejamento que não deixe um
vazio naquela mão-de-obra e ao
mesmo tempo não desequilibre
a capacidade de investimentos
do estado.

COMO ESTÁ O ANDAMENTO DO

CONCURSO PARA ÁREA ADMINIS-
TRATIVA?
A rigor, não vamos poder ven-
cer todas as dificuldades do es-
tado apenas na minha gestão,
porque o Piauí ainda é um es-
tado em construção. À medida
que descentralizamos os servi-
ços, paralelo a isso, vem a ne-

Governador do Piauí, Wellington Dias, autorizou a realização
de seis concursos este ano e ainda planeja outros para 2010

Eu acredito que o
ritmo de concursos
no Piauí deve
prosseguir, porque
nós temos uma
média de 1.200
pessoas que se
aposentam por ano
no estado

Estamos estudando a
necessidade da área
administrativa, que
demanda um grande
número de técnicos para
as secretarias.


