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O que é? Como começou?
• Reconhecimento de Saberes e Competências dos docentes pertencentes
ao Plano de Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico. Tinha como intenção inicial contemplar os docentes que
estavam no final da carreira e não tiveram oportunidade de se
qualificarem/capacitarem ao longo da mesma.
• Surgiu nas discussões/negociações com o Governo, por ocasião da Greve
de 2012, por intermédio do PROIFES, uma vez que o SINASEFE e ANDES
eram contrários a mesma.
• Instituido pela Lei 12.772/2012.

RSC TAEs
• Reconhecimento de Saberes e Competências dos Técnicos Administrativos em
Educação (RSC-TAE).
• Para fins de concessão do RSC-TAE ao servidor, deve ser levada em consideração a
experiência profissional, a participação em programas institucionais, programas de
qualificação, atividades administrativas, de gestão e participação em comissões e
projetos de pesquisa e extensão.
• A implantação do RSC-TAE trará ganho qualitativo na formação profissional do
servidor, com foco no interesse institucional, uma vez que minimiza a busca de
titulação exclusivamente para fins financeiros e estimula a busca por qualificação.

Concepções presentes na Legislação do PCCTAE
• Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na
dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. (Lei 11.091/2005; Art. 3º, alínea
IV).
• A elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação observará os princípios e
diretrizes estabelecidos no art. 3º da Lei nº 11.091, de 2005 (Decreto Lei
5.825/2006).

A condição dos TAEs

Portaria 27/MEC, 15 DE JANEIRO DE 2014; institui o
Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional dos
servidores do PCCTAE.
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Caminho percorrido pelo RSC-TAE?
• Iniciada nos fóruns do FORGEP (Fórum de Gestão de Pessoas) 2013/2014.
• CONIF solicitou ao MEC a concessão da mesma, via Ofício nº 63, em abril de 2014.
• Não discutida oficialmente na CNS (Comissão Nacional de Supervisão – PCCTAE)
até final de 2015.
• Realizadas discussões nas bases do SINASEFE.
• Tentativa de tramitação via Senado sem sucesso.
• Aguardando ponto de pauta nas reuniões da CNS em 2016, conforme definido nas
últimas reuniões de 2015.

Que documentos temos?
• Justificativa para concessão da RSC aos TAEs.
• Diretrizes para nortear critérios de pontuação, para obtenção da RSC
correspondente. [Diretrizes]
• Minuta de Projeto de Lei para alteração da Lei 11.091/2005. [Minuta]

“Uma ideia torna-se uma
força material quando ganha
as massas organizadas.”
Karl Marx
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