
 Fórum Nacional das Entidades Representativas da Carreira de C&T

RELATÓRIO 03/2015                        26/03/2015

Local: Associação dos Servidores dom MCTI – ASCT

Data: 24 e 25 de março de 2015

ENTIDADES PRESENTES  AFINPI, APOSEN,ASSEC-MG, ASSINPA-AM e SindCT.

ATIVIDADES 

Foi apresentada pela ASCT cópia da Nota Informativa 012/2015/DESIG/SEGEP-MP, 

que  desqualifica  o  Conselho  do  Plano  de  Carreiras  de  C&T  e  propõe  a  sua  extinção. 

(documento anexo).

O  Fórum  terminou  a  elaboração  de  documento  que  foi  entregue  à  secretaria  de 

gabinete do Ministro Aldo Rebelo. O documento reforça a solicitação de emissão de aviso do 

Ministro  Aldo  Rebelo  ao  Ministro  Nelson  Barbosa  em  apoio  à  campanha  salarial  das 

Carreiras de C&T. Ele também trata da debilidade que as instituições de C&T sofrem em 

Recursos Humanos e propõe ações. (ver anexo).

O  Fórum se  reuniu  com o  Secretário-Geral  da  Condsef,  Sérgio  Ronaldo,  quando 

discutiu  expectativas  e  estratégias  de  condução  da  campanha  salarial.  Sérgio  Ronaldo 

destacou a mobilização de servidores planejada para os dias 7, 8 e 9 de abril, em Brasília, pela 

abertura de negociações imediatas ao invés iniciar as negocições em maio propõe o MPOG. 

Sobre reajustes da cesta de benefícios indiretos, Transporte, Saúde, Alimentação, Creche etc, 

informou que o Fórum dos Servidores pleiteia a atualização de valores já para 2015. Informou 

que foi solicitado ao ministro Nelson Barbosa que, nas reuniões negociais, haja também a 

participação da SEGEPE, atual órgão de decisão do MPOG junto aos servidores públicos. 

Observou que o MPOG já deu o tom das  negociações  e os  obstáculos que os servidores 

enfrentarão; o Ministro Nelson Barbosa citou a necessidade de diminuir o custeio da folha de 

pagamento dos servidores (relativo ao PIB) e a meta do superavit  primário como grandes 

dificuldades.  Por fim,  o Secretário Geral  propôs a  criação de um Grupo de Trabalho,  no 

âmbito da Condsef, mas com a participação ativa do Fórum de C&T, para discutir a pauta 

específica das Carreiras de C&T.

Salvo impedimentos para as instituições, a próxima reunião do Fórum fica marcada 

pas os dias 7 e 8 de abril, por causa das manifestações do movimento geral dos servidores 

federais e em razão da expectativa de reunião com o Ministro Aldo Rebelo.
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 Fórum Nacional das Entidades Representativas da Carreira de C&T

ANEXOS: 

Cópia do documento do Fórum de C&T ao ministro; 

Cópia da NF  012/2015/DESIG/SEGEP-MP

CONVOCATÓRIA

A Secretaria convoca reunião do Fórum de C&T para Brasília, nos dias 7 e 8 de abril 
de 2015, às 10:00, na ASCT.

Pauta: 

- Reunião com o Ministro Aldo Rebelo (a confirmar);

- Acompanhar a mobilização do Fórum Geral dos Servidores Federais;

- Definir a criação de Grupos de Trabalho
(PL 2.177 e Escola de Governo - aprofundamento das discussões)
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