RELATORIO DA 3° REUNIÃO DO GT APRIMORAMENTO DA CARREIRA

A terceira reunião do Grupo de Trabalho (GT), que trata do Aprimoramento da
Carreira, aconteceu na tarde de quarta-feira, 24 e na manhã da quinta- feira, 25 de
fevereiro de 2016, na Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da
Educação (MEC). Participaram representantes das seguintes entidades: Sindicato
Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica
(SINASEFE), FASUBRA Sindical, Conselho Nacional das Instituições da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes/Forgepe), a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CCGP) e a
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) do MEC e Secretaria de
Relações de Trabalho Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG/
SRT).
Iniciou-se a reunião com os informes do acordo de greve, que está sendo discutido
nas mesas de negociação, em seguida foram apresentada pela bancada sindical,
três questões que estão sendo veiculadas na mídia: o primeiro ponto é com relação
às vagas para cursos de pós-graduação, a CAPES está lançando edital ofertando
vagas para as universidades e divulgando que essas vagas são exclusivas para
aquelas Universidades; a ideia presente no Plano Nacional de Desenvolvimento
Profissional dos Servidores integrantes do PCCTAE sugere que essas vagas seriam
distribuídas para todos os TAE’s das IFES, os representantes do MEC, falou que
resolverão isso junto a CAPES. O segundo ponto, diz respeito ao Projeto de Lei o
4253/2016, que está tramitando na câmara dos Deputados, visando criar e extinguir
cargos do PCCTAE, sem que o mesmo tenha sido discutido na mesa com as
entidades sindicais, (SINASEFE e FASUBRA), o representante do (MPOG/SRT),
Vladimir Nepomuceno, falou que esse PL, foi redigido pela (SEGEP/MPOG) e que
não tem conhecimento do texto, más que vai se apropriar do mesmo para manifestar
opinião. O terceiro ponto foi referente a reformulação da normativa 06/MPOG, que
trata dos adicionais de insalubridade e periculosidade, que foram alterados pelo
MPOG sem discutir com a bancada sindical, o representante do (MPOG/SRT) disse
que vai tratar deste assunto com os Ministérios.
O objetivo desta reunião foi discutir o aprimoramento da carreira que está no acordo
de grave de 2015, a cláusula sétima do Termo de Acordo de Greve de 2015,
contemplando as seguintes temáticas:

Atualização das atribuições dos cargos; atualização dos requisitos de ingresso;
racionalização de cargos (unificação, criação e extinção de cargos); na manhã do dia
25, iniciou-se a reunião com a discussão sobre uma proposta de mudança da
metodologia dos trabalhos, o que já tinha sido apresentado e acordado na segunda
reunião, e que as entidades participantes deveriam enviar sugestões sobre
aprimoramento de carreira em 18 de dezembro de 2015 ao MEC.
O SINASEFE e a FASUBRA apresentaram propostas de discussão de questões
relacionadas à racionalização dos cargos, mudança nos padrões de vencimento e
de capacitação, Reconhecimento de Competências e Saberes (RSC), já a Andifes,
CONIF, MEC e MPOG, não encaminharam nenhuma proposta segundo a SESu.
Em seguida foi discutido o relatório final preparado pela Comissão Nacional de
Supervisão da Carreira (CNS), que apresenta a posição do SINASEFE, FASUBRA e
MEC sobre a racionalização de cargos do PCCTAE. Após discussão decidiu-se fazer
a atualização dos critérios de ingresso e das descrições dos cargos, para em
seguida fazer a racionalização dos cargos, ficando acordado que todos deveriam
encaminhar para Carmem representante do MEC, até o dia 30 de março de 2016,
para que seja sintetizada as propostas e ser discutida na próxima reunião.

Brasília-DF, 12 de março de 2016.

Atenciosamente,

Aliomar da Silva;
Josemar Clemente de Almeida;
Ronaldo Ferreira de Souza;
Lindon Johnson Fereira;
Weliton Cley Bispo do Rosário.

