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INFORMATIVO 12 DO FÓRUM  - 14/06/2013 

Presentes: SindCT, ASCAPES, ASSIPEN, ASSEC-MG, ASSEC-RJ, AFINCA, 
ASSEC/PC/GO, APOSEN, ASCON-DF, NS-CDTN-MG, NS-INCA-RJ 

Justificaram: NS-INPA-AM, ASSIEC-PA, ASCT, ASSINPA-AM, AFINPI, ASCON-RJ. 

1) Preparação da Reunião com a SRT 

O Fórum de C&T definiu como premissa inalienável a defesa da recepção do coletivo 
do Fórum, e não poucas pessoas em um Grupo de Trabalho, nas reuniões junto à 
SRT/MPOG, sob a alegação de que esta atitude não está prevista no Termo do Acordo 
9/2012, de que a metodologia não se aplica à carreira, que traz representantes do país 
inteiro.  

Incorporação da GDACT: as características definidas pelo Decreto 7133/2012 não 
contemplam as atividades desenvolvidas pela Carreira de C&T. A metodologia atual da 
concessão da Gratificação de Desempenho só traz malefícios aos servidores e às 
instituições: a avaliação hoje é subjetiva e parcial, exatamente o contrário da sua 
filosofia: objetividade e imparcialidade. A Carreira Docente não possui Gratificação de 
Desempenho, pela mesma lógica que a Carreira de C&T não deveria ter. A GD busca 
incentivar a capacitação/qualificação, contudo, a Carreira de C&T já têm instrumento 
mais eficaz: a Gratificação de Qualificação – GQ e a Retribuição de Titulação - RT.  

A Avaliação de Desempenho deve continuar existindo como ferramenta de gestão, na 
busca de soluções, para progressão e promoção funcional e não servindo para 
penalizar os servidores. 

 

2) Estratégia aprovada 

Foi definida a seguinte estratégia para a reunião com a SRT/MPOG: 
GDACT 

•  Incorporação total da GDACT ao VB; 

•  Pactuação da incorporação total da GDACT ao Vencimento Básico neste 
exercício de 2013 com o objetivo de implementação imediata; 

•  Realização de reuniões quinzenais de negociação com respostas sobre a 
reunião anterior e respectiva apresentação de contraproposta; 

•  A utilização da avaliação de desempenho para fins de concessão de progressão 
e promoção; 

•  A utilização da avaliação como ferramenta de gestão para nortear planos de 
capacitação e qualificação do servidor; e 

•  Garantia de espaço para apresentação e negociação de outras demandas da 
Carreira de C&T. 
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Outras Demandas 
•  Recomposição e expansão dos quadros das Instituições da Carreira de C&T, por 

meio da criação de vagas e realização imediata de concursos públicos, tendo em 
vista o relatório situacional elaborado pelo Fórum anexo; 

•  Alteração da Gratificação de Qualificação dos servidores de Nível Auxiliar, com a 
criação de três níveis (GQI, GQII e GQIII), para adequação e similaridade de 
tratamento igualitário à Gratificação do Nível Intermediário; 

•  Recomposição dos valores da Retribuição de Titulação (RT) dos níveis I e II, na 
mesma proporção do acréscimo adotado para RT III na tabela de 2015 do Acordo 
assinado. 

•  Enquadramento imediato dos servidores anistiados pela Lei 8.878/94 à tabela do 
Anexo XXXVIII da Lei 12.778/12 (Anexo CLXX da Lei 11.907/09); 

•  Reapresentação da tabela da Campanha Salarial 2012, que não foi considerada 
nas negociações, para ser discutida na Campanha 2013, anexa. 
 

3) Informe da Reunião 

O Fórum de C&T foi recebido pela SRT/MPOG no dia 13 de junho de 2013 pelos 
senhores José Borges de Carvalho Filho e Vladimir Nepomuceno. Foi reconhecida a 
condição de receber o Fórum como unidade, nos moldes do que sempre ocorreu 
tradicionalmente. 

Foi definido que o Fórum protocole proposta à SRT/MPOG na próxima semana, 
ocasião em que será confirmada a data da próxima reunião, pré-agendada para o dia 
27 de junho de 2013.  

 

4) Avaliação e encaminhamentos 

Não foi bem recebida a afirmação dos interlocutores da SRT/MPOG de que não têm 
autorização para negociar. Foram claros que a reunião não foi de negociação e que 
esta interlocução é de trabalho. 

O Fórum redigiu dois ofícios à SRT/MPOG, separando petições como apresentado nos 
itens anteriores deste informativo, um específico para GDACT e outro relacionado aos 
demais pontos de reivindicação, a serem protocolados no início da próxima semana. 

Indicativo de Convocatória 

Aguardar convocatória da Secretaria do Fórum para reunião em Brasília, entre os dias 
26 e 28 de junho, e, dependendo de confirmação da reunião pré-agendada com a 
SRT/MPOG para o dia 27. O Fórum terá a confirmação da reunião no momento do 
protocolo dos documentos.  


