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17 de março de 2013

Relatório da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira dos Técnicos
Administrativos
Iniciaram-se os trabalhos no dia 08 de março, na sede do SINASEFE, junto à Reunião
Preparatória dos GT do Acordo de Greve 2012 (TAE), com a participação dos Grupos de Trabalho de
Racionalização, IFE Militares, Terceirização, Reposicionamento dos Aposentados, e Democratização
dos IF. Inicialmente, houve uma explanação a cargo dos membros de cada GT sobre como estão as
negociações com o MEC e o MPOG; logo após aconteceu a divisão dos participantes em seus grupos, a
fim de que cada um desenvolvesse um Relatório apresentando suas considerações iniciais acerca dos
trabalhos até então desenvolvidos.
Os trabalhos continuaram por todo o dia seguinte, 09/3, quando nessa oportunidade redigiuse o Relatório Geral, que se segue:

GT IFE Militares - esperando do Ministério da Defesa documentação para a elaboração de material
para suprir os trabalhos;
GT Racionalização – Sinasefe e Fasubra estão tentando uma espécie de redução e aglutinação de
cargos;
GT Democratização – há mais de vinte anos o Sinasefe defende que os servidores Técnicos
Administrativos, independente do seu cargo (nível de classificação), possam exercer todos os cargos de
Direção, incluindo o de Reitor e Diretor Geral de Câmpus; e luta também para que na composição dos
Conselhos haja paridade entre o número de servidores Técnicos Administrativos e Docentes;
GT Terceirização – existe acordo entre Sinasefe e Fasubra; Projeto futuro do governo: Técnico
Administrativo Substituto;
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GT Aposentadoria – busca-se um novo enquadramento, que tenha como base o nível do servidor
quando na ativa, feita uma sistematização de cargos e dos níveis.

Encaminhamentos dos GT:

1- Encaminhar ofício os membros de cada um dos GT que não compareceram a nenhuma das
convocatórias anteriores a fim de informar se continuarão, ou não, nos GT para os quais
foram indicados;

2- Informar aos membros dos GT a data das atividades propostas, com antecedência, sempre
que possível;
3- Recomendar às Bases (Seções Sindicais do Sinasefe) que ainda não tenham a Comissão
Interna de Supervisão (CIS), que façam a escolha dos seus membros, com urgência;
4- Solicitar à DN a confecção de 30.000 (trinta mil) cartilhas do PCCTAE, com as ultimas
reformulações das leis, para socializar com as Bases.

No dia 10 de março (domingo), estivemos junto ao GT IFE Militares estudando os dados
obtidos no MEC. Ao analisá-los, vimos que faltavam informações acerca das datas de ingresso e data da
aposentadoria, se fosse o caso; da situação funcional do servidor: ativo, aposentado e/ou pensionista; da
descrição dos cargos, dentre outros.
Diante destas complicações, decidimos por adotar a seguinte metodologia:
a) Fazer a transposição dos cargos do PGPE para o PCCTAE;
b) Identificar a situação funcional de cada servidor;
c) Comparação salarial individual, caso a caso, dos quase 4000 (quatro mil) servidores das IFE
Militares.

Os trabalhos recomeçaram na segunda-feira (11/3), com apenas três membros da CNS,
seguindo a metodologia acordada para analise dos dados informados. Constatamos que dos 85 (oitenta e
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cinco) cargos no PGPE, em média, apenas 15 (quinze) desses tem a nomenclatura parecida com os do
PCCTAE, mas que não podíamos transpô-los, pois não sabíamos quais os requisitos de ingresso, à
época, e se a descrição dos cargos era idêntica, ou mesmo parecida, com os do PCCTAE. Fizemos,
então, uma pesquisa via internet, vasculhando sites da União e demais outros, em busca desses dados, e
não encontramos, praticamente, nada.
Por conta disso, decidimos por buscar essas informações, diretamente, junto aos
companheiros do GT IFE Militares. Ligamos para Flavio que prontamente atendeu-nos, indo ao RH de
sua instituição e conseguindo um livro, o qual digitalizou parte dele e encaminhou para nós, ao fim do
dia 12/3 (terça-feira), enviando o restante no dia seguinte (13/3), à tarde. De posse dessas informações,
fizemos a transposição dos cargos.
Após isso, partimos para a segunda fase, ou seja, a identificação dos servidores ativos e
aposentados.
Na tabela informada pelo MEC constava uma coluna com a seguinte informação: EST-01,
EST02, EST-04, EST-11, EST-15, EST-18, EST-19, CLT-43. Diante dessas informações, ligamos para
vários RH das IFE Militares que não souberam nos informar o que essas dados significavam. Somente
conseguimos a devida informação na quinta-feira (14/3), quando os membros do GT IFE Militares
retornaram à Brasília-DF, telefonaram para um dos RH e descobriram que EST-01 seria servidor ativo;
EST-02, servidor aposentado; EST-15, o pensionista; e com relação aos demais tinham informação.
Demos continuidade aos trabalhos adotando a terceira fase de nossa metodologia, isto é,
colocando os valores do vencimento-base dos quase 4000 (quatro mil) servidores, segundo a tabela do
PGPE encaminhada pelo MEC. A partir desse ponto, identificamos alguns casos que não constavam na
tabela. Como por exemplo, na tabela do PGPE as progressões dão-se pelas classes A, B, C e S;
entretanto, detectamos vários servidores enquadrados em U, X, P, J, H, e outros mais. Buscamos
esclarecer essas informações, junto aos RH e, novamente, não tivemos êxito.
Começamos a buscar, uma vez mais, nos sites, outras carreiras; e identificamos no PCC
essas nomenclaturas. Telefonamos para o RH de uma IFE Militar e seu Coordenador informou-nos que
podia tratar-se de indicação de funcionários cedidos por outros Ministérios. Decidimos, então, não
classificar esses casos no PCCTAE, e sim, apenas grifa-los; visto que não seriam enquadrados em nossa
Carreira, uma vez tratar-se, em sua grande maioria, de casos da Carreira da Ciência e Tecnologia.
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A quarta e última fase foi a do enquadramento no PCCTAE, que ocorreu da seguinte
forma: primeiro, a classificação dos cargos A, B, C, D e E; depois, do tempo de serviço, observando o
enquadramento dos TAE em 2005, ou seja, a cada 24 meses; em seguida, inserimos os valores do
PCCTAE/2013; e após, fizemos a comparação salarial e a estimativa de gastos, trabalho este concluso
na sexta-feira (15/3), por volta das 17h00min horas.
Com a conclusão dos trabalhos, os companheiros Tonny Medeiros, da CNS, e Lindon
Johnson, Plantão da Direção Nacional do Sinasefe, que estavam no MEC em busca de informações,
disseram que o MEC destinou 3 (três) servidores para fazer a transposição dos cargos do PGPE para o
PCCTAE e que eles estão, desde o dia 08 de março, trabalhando na transformação dos 85 (oitenta e
cinco) cargos, mas

que estão, ainda, na metade dos trabalhos e que, assim que concluíssem,

encaminhariam para o Sinasefe os resultados obtidos.
O responsável por esse trabalho no MEC, Sr Paulo, disse-nos o quanto essa tarefa é difícil,
visto que os requisitos de ingressos e as atribuições dos cargos estão relatados em livros antigos, e que o
estudo desse material tem de ser feito, manualmente.
Diante dessa informação, concluímos que após o MEC entregar os dados teremos de
reavaliar as tabelas construídas, pois pode haver alguma mudança.
Nos dias 16 e 17/3 participamos do Seminário sobre Precarização e Carreira do Sinasefe,
cuja programação foi a seguinte:

DIA 16 DE MARÇO (SÁBADO)

09 H A Precarização da Educação Federal e dos Direitos dos Trabalhadores (Fasubra, Sinasefe e
Andes-SN);
12 H Almoço
14 H A Expansão da Rede nas Bases do Sinasefe (Troca de experiências e informações das Bases);
16 H Regulamentação da Carreira Docente (CND Sinasefe e Andes-SN);
19 H

Encerramento do primeiro dia.
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DIA 17 DE MARÇO (DOMINGO)

09 H GT dos TAE com o governo (CNS e Fasubra);
12 H Encerramento do Seminário.

O relatório do Seminário ficou a cargo da DN.
Não havendo mais nada a tratar, enceramos nossas atividades no dia 17 de março.

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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