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RELATÓRIO
Acatando a convocatória do dia 29 de Janeiro de 2013, os membros da Comissão Nacional
de Supervisão do SINASEFE participaram no MEC/CGGP da reunião como membros GT
Racionalização, e GT Terceirização.
A reunião do GT Racionalização e dimensionamento, realizada as 10hs00min, contou com
a presença das entidades FASUBRA e SINASEFE, sendo o governo representado pelo MEC,
MPOG e com também a representação do CONIF e ANDIFES.
A pauta da reunião foi unicamente a apresentação, pelas entidades, da demanda em
relação a racionalização dos cargos do PCCTAE, foi então lido o relatório confeccionado pelo
pleno da CNS em 06/10/10. Relatório esse que constava os nomes dos cargos, a situação atual,
a escolaridade exigida e as justificativas que fundamentam as propostas apresentadas.
Ao final da leitura do relatório e os devidos esclarecimentos dados pelos integrantes deste
GT, tanto da FASUBRA como do SINASEFE, o representante do MEC ficou de agendar para a
primeira semana de março o próximo GT onde o governo irá se posicionar a respeito das
demandas apresentadas.
A reunião do GT Terceirização, realizada as 14hs30min, sucedeu da mesma metodologia
da reunião anterior onde as Entidades Sindicais FASUBRA e SINASEFE apresentaram sua
posição sobre o assunto ou seja contra a Terceirização, onde a bancada sindical expressou com
fatos e provas que além da terceirização onerar mais os caixas públicos ela não é eficaz para a
gestão da IFE’S, após esta explanação o governo decidiu dar seu posicionamento em uma nova
reunião na segunda semana de março.
No dia 30 a CNS reuniu na sede do SINASEFE para discutir os seguintes assuntos:
Pauta do dia 31 na reunião da Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira dos
Cargos Técnicos Administrativos em Educação com o MEC/SETEC ( incentivo de
capacitação, e plano nacional de capacitação e qualificação ).
Transposição dos Técnicos Administrativos dos Colégios Militares no PGPE para o
PCCTAE
(preparar uma simulação real de transposição, com a participação do GT Colégios
Militares.)
De acordo com a demanda da CNS os Membros decidiram solicitar a DN uma reunião
para os dias 4 a 8 de março para reunir na sede, visto que nesta data o GT
Racionalização vai estar reunido.
Construção de um seminário com as bases do SINASEFE para discutir a lei 12.772/12 e
os GT’s de acordo de greve.
Construir um seminário com a FASUBRA para discutir a Lei 12.772/12
Solicitar a assessoria Jurídica do SINASEFE um parecer técnico sobre a Lei 12.772/12
Reunião da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira - CNSC
No dia 31 iniciou os trabalhos as 10:00hs no MEC com a participação das entidades sindicais
SINASEFE e FASUBRA, pelo governo representação do MEC e da SETEC e a representatividade
também do CONIF e ANDIFES.
Logo após as apresentações, passou a palavra para Dulce Tristão que fez uma
explanação baseada em dados do SIAPE de dezembro de 2012 onde foi demonstrado o
quantitativo da rede onde estão locados na tabela de acordo com o nível de classificação,
capacitação e qualificação.
Após esta explanação abriu-se o debate em torno do programa de capacitação, definindo
alguns pontos :
fortalecimento da CIS
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construção de formulário para tomar conhecimento da realidade do IFEs
plano nacional de capacitação
Foi elaborado uma versão do formulário que será compilado e enviado para as entidades
para análise no dia 04 de fevereiro com devolução no dia 22 de fevereiro, o MEC vai analisar e
reencaminhar no dia 04 de março e no dia 08 de março reencaminha para MEC.
Esgotados os debates, foi encerrada a reunião com a proposta a próxima na 2ª semana de
abril.

Membros da Comissão Nacional de Supervisão
Aliomar da Silva – aliomar.silva@ifes.edu.br
Josemar Clemente de Almeida - jmazinho@yahoo.com.br
Tonny Medeiros Martinho – anthonnytmm@bol.com.br
José Carlos de Souza – jcsouza10@yahoo.com.br
Edmar marques – marques.edmar@gmail.com
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