Brasília,13 de setembro de 2018
Relatório nº 04/2018
Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE
Iniciou a reunião da comissão Nacional de Supervisão da Carreira
PCCTAE, às 9:30 do dia 12 de setembro de 2018 na sede do SINASEFE Nacional, estavam
presentes Aliomar Silva, Nivaldo Cesário de Souza, Williamis da Silva Vieira, Matheus Santos
Santana, Daniela Zanotti e Wagner Ayrão de Castro. Foi lida a carta de Guaropaba-RS, referente ao
IX Fórum de CIS. Em análise a referida carta, a CNS deliberou: cobrar a SETEC, SAA e ao
Mistério da Educação respostas sobre processos protocolados de nº 23123.002736/2017-88,
23000.003061/2018-61 e 23000.003020/2018-75 (anexo), processos estes que citam a necessidade
de promover a racionalização, reposicionamento dos aposentado, aprimoramento da carreira, RSCTAE e outros. Também foi redigido ofício solicitando audiência com o CONIF (anexo), para
discutir as seguintes pautas: o reestabelecimento do pleno da CNS junto ao MEC, atuação das CIS
nos Institutos Federais, atualização das atribuições dos cargos e critérios de ingresso do PCCTAE,
afastamento do TAE para Qualificação e Capacitação, flexibilização de horário, técnico substituto,
RSC-TAE e outros. Foi elaborado ofício convidando a FASUBRA para nos dias 17 e 18 de outubro
de 2018, participar da elaboração de um estudo de viabilidade de construção da proposta da RSCTAE e técnico substituto; Foi discutido ainda a Instrução Normativa 01 e 02 do MPDG, a comissão
decidiu encaminhar a consultoria jurídica do Sinasefe a confecção de um parecer técnico e solicitar
junto ao MPDG, uma reunião Conforme ofício em anexo. Encerrada a reunião às 17:00h do dia 13
de setembro de 2018.
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