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Relatório do GT CARREIRA
Brasília, 14 e 15.06.2011 – Hotel San Marco
Seções presentes:
Barbacena, Brasília, Colatina, Concórdia, CEFET-SC, Maranhão, Natal, Pará, Pelotas, Rio
Pomba, Salvador, Santa Maria, São Paulo, Sergipe, Sertão, SINDSCOPE, SINDSIFCE,
Uberlândia, Vitória, Ouro Preto, S.Vicente do Sul, Roraima, Rio Verde, Sombrio, Pimenta
Bueno, Iguatú, Cáceres, Cuiabá, Bento Gonçalves, Manaus, SintefPB, Palmas, Frederico
Westphalen
Dia 14/06/2011 – TERÇA-FEIRA
O GT teve início às 09h15min do dia 14 de junho de 2011, no Hotel San Marco,
com a presença de trinta e duas (32) seções. A mesa, composta pela Coordenadora
Geral Elane Mafra e a Coordenação de Pessoal, encaminhou a leitura da pauta, que foi
aprovada sem nenhuma ressalva. A Coordenadora Geral iniciou os trabalhos, com os
informes da DN. Após, a Coordenação de Pessoal fez leitura dos documentos apensados
e distribuídos aos presentes, abre para esclarecimentos da plenária em relação aos
informes e encaminha a palestra sobre Segurança e Saúde do Trabalhador (a) no Serviço
Público Federal, proferida pelo professor Elcio Amaral, do Pará, e após debate sobre o
assunto.
Após inúmeras intervenções sobre o tema, foi efetuado o seguinte
encaminhamento:
1- A Pasta de Pessoal realizará novo evento sobre este assunto e as Bases
enviarão representantes com conhecimento, para criação de uma Comissão
e confecção de uma cartilha.
No retorno, após o almoço, foi feito debate sobre a regulamentação do art 120 da
Lei 11.784/2008 com encaminhamento final de que a Pasta de Pessoal efetue proposta
para regulamentação do referido artigo, que, aprovado em Plena, será enviado ao MEC.
Em seguida, foi apresentada a proposta de PL para a Carreira Docente, pela companheira
Nará e feita a apresentação, pelo companheiro Edmar , do estudo de tabela remuneratória
para pessoal docente e técnico-administrativo, com redução de dezesseis (16) para treze
(13) níveis de vencimentos nos dois cargos, com equivalência entre eles, cuja proposta
respeita princípios deliberados nos fóruns da Entidade: Carreira Única dos Trabalhadores
(as) em Educação, com dois cargos (TAE e Docente) “step” constante de 5% entre os
níveis, piso salarial do DIEESE, linearidade e uma única linha no contracheque.
Após as apresentações feitas, foi proposto e aprovado o debate para sanar as
divergências existentes nas tabelas atuais das duas carreiras (redução de níveis salariais,
capacitação e qualificação de docentes), iniciando-se o referido debate; devido o teto de
término da reunião, só foi debatido a redução de níveis; sendo aprovado pelo GT a
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redução de dezesseis (16) para treze (13) níveis da carreira do PCCTAE, ficando os
demais itens para o dia seguinte.
Dia 15/06/2011 – QUARTA - FEIRA
A retomada dos trabalhos se iniciou às 09h30min, com a continuação do
debate dos pontos divergentes entre as duas carreiras atuais, sobre capacitação e
qualificação. Após exaustivas considerações sobre este ponto, foi encaminhado que o
assunto seja remetido para debate nas bases, e que, no próximo GT Carreira, volte a ser
tratado o assunto.
À tarde, teve início o estudo sobre a proposta de PL para Carreira Docente.
Houve debate até o artigo 28 da referida proposta. Devido o término do tempo previsto
para o GT, não foi possível a conclusão do debate.
Foi encaminhado que as alterações efetuadas e os artigos posteriores sejam
enviados às Bases para debate e avaliação, e sejam discutidos no próximo GT Carreira.
PECs, PLs e MPs:
Encaminhamento: Que as Bases encaminhem para os deputados de seus
Estados a necessidade de votação da PEC 555 e 270 (Aposentados e Pensionistas) e a
retirada de projetos de lei e medidas provisórias que atinjam o (a) servidor (a) público
federal.
Seções sorteadas para reembolso:
Cuiabá, Cáceres e Iguatú

Brasília, (DF), 16 de junho de 2011

Coordenação da Pasta de Pessoal
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