GT CARREIRA do PCCTAE/SINASEFE
30/06/2016 em Brasília
O GT Carreiras 2016/1 iniciou-se às 09 horas e 30 minutos do dia 30 de junho de
2016. A mesa foi composta por Beatriz Carmen Pallaoro e Adão de Assis Ferreira
Jr, no período da manhã, e Mayara Raysa Lima Esteves e David Gonçalves
Gatenha Neto, no período tarde, com a seguinte pauta:
Manhã - 09:30 às 13:00



Informes
Racionalização do PCCTAE

Almoço 13:00 às 14:30
Tarde - 14:30 às 19:00






RSC - TAE
Aperfeiçoamento da Carreira
Instituições Militares
Outros

A apresentação sobre a Racionalização foi realizada por Josemar Clemente de
Almeida e Aliomar da Silva. Foi feita uma breve contextualização dos critérios de
análise e enquadramento dos cargos para a construção do relatório da
Racionalização do PCCTAE concluído em 2010.
Após a apresentação foi disponibilizado um tempo para perguntas dos presentes e
esclarecimentos pelos palestrantes.
Concluídos os esclarecimentos foram propostos os encaminhamentos relacionados
no Anexo I.
Após o retorno do almoço, foi dado início a apresentação sobre o Reconhecimento
de Saberes e Competências - RSC - para os TAE realizada por Ronaldo Ferreira de
Souza. Foram apresentadas as diretrizes, critérios e a minuta do RSC-TAE.
Após a apresentação foi disponibilizado um tempo para perguntas dos presentes e
esclarecimentos pelo palestrante.
Concluídos os esclarecimentos foram propostos os encaminhamentos relacionados
no Anexo II.
Em seguida iniciou-se a apresentação a respeito do Aperfeiçoamento da Carreira
realizada por Welliton Cley Bispo do Rosário. Foram tratados diversos assuntos
relacionados à carreira dos TAE’s, tais como: Técnico substituto, reestruturação do
PCCTAE, flexibilização da jornada de trabalho etc.

Após a apresentação foi disponibilizado um tempo para perguntas dos presentes e
esclarecimentos pelo palestrante.
Concluídos os esclarecimentos foram propostos os encaminhamentos relacionados
no Anexo III.
O ponto de pauta dos Instituições Militares foi apresentado por Flávio dos Santos
Barbosa. Foi apresentada uma simulação da transposição dos técnicos do PGPE
para o PCCTAE considerando questões salariais e de aposentadoria.
Após a apresentação foi aberto um espaço para perguntas dos presente e
esclarecimentos pelos palestrantes.
Concluídos os esclarecimentos foi proposta a finalização da minuta para
transposição dos técnicos das Instituições Militares do PGPE para o PCCTAE pela
CNS. Para esta prepõem-se que a comissão reúna-se na primeira semana de
agosto/2016.
Ao término das discussões, as propostas foram compiladas e estão elencadas nos
anexos abaixo:

ANEXO I
RACIONALIZAÇÃO DO PCCTAE/SINASEFE


Que a CNS e CND, sendo uma Comissão de Assessoramento, seja garantida
pela DN sua participação nas Plenas, reuniões, GT’s, entre outros que tratem
sobre carreira e que estas comissões procurem organizar suas agendas próximas
às atividades de carreira.



Fazer Seminário Nacional da Carreira do PCCTAE convidando para participar do
evento os técnicos administrativos e a CIS das bases do SINASEFE.



Qualquer proposta sobre Racionalização do PCCTAE deverá ser analisada
primeiramente pelas bases e em Plenas e posteriormente negociada pela
CNS/SINASEFE /DN;



Implementação da Racionalização do PCCTAE Já! deva ser palavra de ordem;



Defesa da Racionalização de todos os cargos do PCCTAE, já aprovados nos
Fóruns do Sindicato;



Dia Nacional pela implantação da Racionalização do PCCTAE a ser realizada
conjuntamente com a FASUBRA, fortalecendo a unidade entre as entidades. Na
ocasião fazer ato simbólico, como sugestão um bolo de aniversário da luta pela
racionalização com concentração na entrada do prédio do MEC;



Fazer uma campanha junto as bases para que solicitem aos deputados federais e
senadores de seus estados que se manifestem junto ao Ministro da Educação a
favor da implementação da Racionalização do PCCTAE.


Criar blog e página nas redes sociais da CNS/CND do SINASEFE para um
diálogo direto da base com a comissão;



Ação judicial do SINASEFE requerendo a aplicação do art. 18 da Lei 11.091/2005,
após análise do juridico sobre o tema;



incentivar a criação de GT Carreira em todas as seções sindicais.



Sugerir às seções sindicais que promovam a participação de sua base nos Fóruns
/ Encontros da CIS, dando apoio inclusive às CIS que não tenham apoio
institucional, respeitando a autonomia das seções.

Propostas encaminhadas à mesa e remetidas para a Plena


Que o SINASEFE cobre do MEC a responsabilidade das gestões institucionais de
promoverem o aperfeiçoamento das CIS, seja constitutiva quanto financeiramente
( material permanente e de consumo, ambiente físico/sala, encontros estaduais,
regionais e nacional);



Solicitamos à CNS/MEC que enviem ofícios, exijam a criação e ação efetiva da
CIS nos IF’s, buscar meios legais junto ao judiciário, MPF. Exigir e enviar ofícios
para cobrar o mapeamento do efetivo funcionamento da CIS nos IF’s;



Que o SINASEFE sugira às Instituições (IF’s) criar encontros regionais e nacional
da CIS.



Solicitação de audiência junto ao governo para tratar da implementação da
Racionalização do PCCTAE.



Que os GT's Carreira aconteçam com a participação na sua totalidade de
docentes e TAE's;



Realizar reunião técnica para discutir tecnicamente a malha, step, piso, número
de níveis e número de padrões.

ANEXO II
RSC TAE


Modificação da tabela de IQ afim de facilitar a compreensão da concessão dos
percentuais;



Criação de fóruns de discussão com a FASUBRA acerca do formato da minuta;



Criação de canais de comunicação da CNS (redes sociais, e-mail, link no site) que facilite
a comunicação com as bases;



Elaboração de material informativo (cartilha, documentos, minuta), que seja veiculado nos
canais de comunicação da CNS, para divulgação e discussão nas bases, resgatando
inclusive a questão da carreira única. Que o material contenha as informações, estudos e
entendimentos iniciais da comissão;



Inclusão da definição dos conceitos do Reconhecimento de Saberes e Competência
(RSC - TAE) na minuta;



Que a DN realize um levantamento do impacto econômico do RSC - TAE no orçamento
federal;



Que as seções sindicais do SINASEFE busquem suas equivalentes da FASUBRA e
discutam a RSC - TAE.



Discussão nas bases acerca da RSC – TAE para construção de sugestões até a próxima
plena;



Criar comissão para elaborar uma estratégia de “pressão” junto ao senado para que a
proposta da RSC – TAE caminhe dentro do Congresso / Senado;

ANEXO III
APERFEIÇOAMENTO DA CARREIRA


Debate sobre o step da carreira, piso e estrutura da tabela. Reunião técnica para
construção de uma proposta para apresentar aos fóruns deliberativos;



Debate sobre a situação dos TAE’s dos ex-Territórios;



Articular a luta pela redução da jornada de trabalho para 30 horas promovendo pesquisa
dos benefícios da ampliação do horário de atendimento ao público para subsidiar os
encaminhamentos deste assunto. Realizar campanha nas redes sociais para a redução
da jornada de trabalho.



Encaminhar o tema “técnico substituto” para discussão no seminário sobre a carreira
TAE;



Cobrar a padronização da insalubridade / periculosidade para todos os servidores em
igual situação em todos os campi.



Normatizar os critérios para concessão de licença / afastamento para qualificação /
capacitação;



Participação do SINASEFE e CNS nas discussões sobre o dimensionamento da força de
trabalho;



Cobrar o cumprimento da lei nos casos de cargos com carga horária específica.

