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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA COM O MEC (15/09/2011)
Seguindo as audiências de negociações, no dia 15 de setembro, às 17h30, a
Comissão de Negociação do SINASEFE e representantes do Comando Nacional de
Greve reuniram-se com o ministro da Educação, Fernando Haddad, e apresentaram a
contraproposta deliberada pelos delegados (as) na 103ª Plenária.
Inicialmente, o ministro questionou a contraproposta pelo fato de constar o
percentual de reajuste (14,67%), já que nas discussões anteriores havia o entendimento
de que os pontos que geram impacto orçamentário deveriam ser tratados no MPOG. A
comissão optou pela estratégia de não polemizar essa questão e centrar nos itens que
dizem respeito ao MEC.
Sobre os concursos públicos, o ministro informou que já existe um Decreto
Presidencial que autoriza os reitores a realizarem concurso público para as vagas na
rede, com a utilização do banco de professores equivalentes. Informou que com a
aprovação do PL 2134/2011 irá fazer o calendário de provimento das vagas.
Em relação ao Colégio Pedro II, ele disse que só haverá concurso após a
aprovação do PL 2134/2011. Ainda em relação ao CPII, a comissão questionou a falta de
instrumento legal para definição dos seus objetivos e finalidades, inicialmente falou-se em
decreto, mas depois assessores do ministro falaram em Regimento Interno.
Sobre a progressão docente, artigo 120 da lei 11.784/2008, o ministro disse que
finalmente entendeu nossa questão e que irá se empenhar pessoalmente junto ao MPOG
para que o caso seja resolvido. Caso não consiga, recorrerá às instâncias superiores
(AGU) para arbitrar. Neste momento, o ministro fez um longo discurso sobre a
necessidade do SINASEFE assinar o acordo do ANDES e PROIFES para participar do GT
de reestruturação das carreiras.
Quanto à capacitação para os técnico-administrativos, o ministro afirmou que isso
se resolve com a publicação de uma orientação para sua aplicação. O mesmo vale para a
implantação da jornada de 30 horas.
Com relação ao auxílio transporte, salientamos novamente que esse tem sido um
problema principalmente na implantação dos novos campi, que, em sua maioria, sequer
são atendidos por transporte regulamentado. A resposta foi de que realmente esse tema
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A comissão destacou também a necessidade de democratizar os Institutos
Federais com a participação dos servidores técnico-administrativos nos processos
eleitorais para os cargos de reitor e diretores de campus, mas não houve aprofundamento
no tema.
Retornando ao debate sobre o reajuste, o ministro reafirmou que não tem
possibilidades de alteração no acordo feito entre MPOG, ANDES e PROIFES e que não
terá reajuste para os técnicos, com possibilidades somente para 2013.
Destacamos que o GT da reestruturação da carreira dos TAEs está mantido.
Ao final da reunião, a comissão deixou claro que há uma plenária marcada para o
dia 24/09 e, por isso, há necessidade de que o ministro responda a contraproposta
apresentada o mais rápido possível. Haddad comprometeu-se a entregá-la em nova
audiência até a próxima quarta-feira, dia 21/09/2011.
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