
Informe no. 11 do Fórum de C&T 
 
Presentes: SindCT, ASCAPES, ASCON-DF, AFINCA, SINDSEP-AM, APOSEN; ASSEC-GO-PC 
ASSINPA-AM, ASSEC-MG, ASSIEC-PA 
 
1) Informes Gerais 
O fórum trocou informes gerais sobre as atividades e articulações à respeito da campanha salarial e 
próxima reunião com a SRT/MPOG.  
 
No DOU de hoje, dia 6/06, foi publicada a Lei 12.823, que trata da aprovação de contratação de 
3500 servidores para a Carreira de C&T. 
 
2) Articulações pela reunião de negociação com a SRT/MPOG 
A SINDSEP-AM articulou com a Senadora Vanessa Grazziotin a sua intervenção para que a SRT 
agende a reunião inicial. Esta articulação foi profícua e levou ao agendamento para o dia 13 de 
junho, às 15h00. Haverá outra oportunidade de continuidade de discussão com o Senador Eduardo 
Braga, no INPA em Manaus, por ocasião de sua visita já confirmada para o dia 10/06. 
 
Também foram recebidos pelos seguintes parlamentares: Senador Eduardo Braga – PMDB/AM; 
Senador Alfredo Nascimento – PR/AM; Senador Flexa Ribeiro – PSDB/PA; Deputado Plinio 
Valério – PSDB/AM; Deputado Henrique Oliveira – PR/AM. 
 
A ASSINPA-AM conseguiu agendamento com o Deputado Francisco Ednaldo Praciano – PT/AM 
para o dia 5, as 16h00.  
 
A AFINCA repassou à Secretaria do Fórum cópia documental da sua intervenção junto ao Ministro 
Padilha em busca de seu apoio à Campanha Salarial.  
 
A ASSEC-GO-PC informou sobre a metodologia que será usada pela SRT, qual seja: receber a 
pauta de reivindicações do coletivo do Fórum; pactuar a próxima reunião já no formato de Grupo de 
Trabalho – GT, com a participação de apenas 4 (quatro) pessoas do Fórum e mais um da Condsef, 
para todas as demais discussões. 
 
O Fórum foi recebido no gabinete do Senador Zezé Perrela – PDT/MG, pelo Dr. Renzo, assessor, 
quando novamente foi apresentada a situação da C&T, abrangendo nos informes tanto a questão da 
força de trabalho quanto da questão salarial. Foi informada condução da apresentação do Fórum na 
Frente Parlamentar de C&T e sobre o Requerimento 197, de solicitação de Audiência Pública mista 
na CCTI e CTASP, aprovado no dia 8 de abril. Solicitou-se ao assessor que articule com o Senador 
Perrela sobre a possibilidade de também se conduzir uma AP na CCT do senado a qual preside. 
 
O SindCT foi recebido pelo Deputado Ricardo Berzoini – PT/SP, a quem apresentou kit de 
solicitação de apoio às demandas da Carreira, bem como dos informes sobre os problemas 
enfrentados. 
 
O Professor Hermano, assessor parlamentar da Deputada Andréia Zitto – PSDB/RJ, aconselhou ao 
Fórum a busca de divulgação da campanha de recomposição da força de trabalho à mídia, indicando 
como interlocução a jornalista Berenice, do Jornal Extra; Alessandra Hurtado, de O Dia; e Anselmo 
Goes, de O Globo. 
 
3) Pauta de Reivindicações 
O Fórum definiu a formatação da Pauta de Reivindicações, com três pontos básicos: 

•  Incorporação total da Gratificação de Desempenho de Atividade de C&T – GDACT ao 
Vencimento Básico, previsto na Cláusula Terceira do Termo de Acordo no 9/2012;  

•  Criação de vagas e realização imediata de concursos públicos para recomposição da força de 
trabalho dos Institutos de Pesquisa e Órgãos da Carreira de C&T; 



•  Apresentação de tabela salarial, em continuidade à demanda da categoria apresentada em 
2012, não atendida pela decisão do governo de unificar a concessão do mesmo reajuste para 
todas as carreiras.  

 
Outros pontos que serão tratados dentro da discussão da Tabela: 

•  Alteração da Gratificação de Qualificação – GQ do Servidor de Nível Auxiliar, para 
adequação de similaridade e tratamento igualitário à gratificação do Servidor de Nível 
Intermediário, com a criação de três níveis, GQ1, GQ2 e GQ3; 

•  Recomposição da Retribuição por Titulação. 
 
O documento final deverá conter a tabela aprovada nas Assembleias Gerais das bases de filiação das 
entidades de representação de servidores, ser formatado e ser apresentado na próxima reunião do 
Fórum. 
 
A ASCAPES está responsável por apresentar a tabela com a GDACT incorporada. 
A ASSIPEN está responsável pela elaboração de argumentação referente à incorporação da 
GDACT. 

CONVOCATÓRIA E AGENDA 

O FÓRUM de C&T informa que a SRT/MPOG agendou reunião de negociação salarial da Carreira 
de C&T para o dia 13 de junho, às 15h00. 
O Fórum convoca as entidades que enviem representantes para atividades nos dias 12, 13 e 14 de 
junho, em Brasília. 
Pauta: Preparação da reunião, com discussão da estratégia de condução e definição da interlocução. 
Local: ASCAPES – Setor Bancário Norte, Quadra 2 – Bloco L, Lote 6 
Hora: 10:00. 


