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NEGOCIAÇÕES DE HOJE SOBRE OS TAEs 
 

A reunião com o MPOG marcada para acontecer no dia de ontem (14), 
foi remarcada para hoje às 11 horas, só se iniciando de fato às 14 horas e se 
encerrando às 19 horas. 

Inicialmente, o governo apresentou respostas aos itens de pauta que 
apresentamos na audiência anterior, com o seguinte conteúdo: 
 

1. Reajuste de 15,8% no piso da tabela do PCCTAE – Segundo Sérgio 
Mendonça, o governo tinha chegado a um limite orçamentário e não 
teria qualquer margem de manobra sobre orçamento. O governo estava 
mantendo as três parcelas de 5% (março de 2013, março de 2014 e 
março de 2015); 

2. Anexo III (progressão por capacitação – artigo 10 do PCCTAE) – O 
governo apresentou o posicionamento favorável à aceitação de cursos 
de carga horária mínima de 20 horas que, somados, poderão atingir a 
carga horária para progressão entre os níveis de capacitação. Além de 
ser aceito que o aperfeiçoamento igual ou superior a 180 horas possa 
ser usado para a progressão por capacitação do Nível de Classificação 
E. 
Não houve avanço na posição do governo de garantir a progressão por 
salto a partir somente da carga horária do curso vinculada ao nível de 
capacitação; 

3. Anexo IV (Incentivo à Qualificação) – O governo apresentou a 
seguinte proposta de percentuais para tais incentivos, já a partir de 
janeiro de 2013: 
 

NÍVEL ESCOLARIDADE CORRELAÇÃO DIRETA CORRELAÇÃO 
INDIRETA 

Fundamental Completo 10% --- 

Ensino Médio Completo 15% --- 

Ensino Médio Profissionali-
zante ou Médio com Curso 
Técnico 

20% 10% 

Graduação 25% 15% 

Especialização 30% 20% 

Mestrado 52% 35% 

Doutorado 75% 50% 

 
Observação: Todos os componentes do PCCTAE, independentemente do seu 
Nível de Classificação teriam acesso a todos as titulações desse incentivo. Não 
fomos atendidos na retirada da Correlação Indireta, em que havíamos proposto 
manter apenas uma coluna pelo maior percentual. 
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4. Democratização das IFEs – O governo só avançou na possibilidade do 

Técnico Administrativo, independentemente do seu cargo, possa ocupar 
o cargo de Pro Reitor, desde que possua formação de nível superior. 
Não existe acordo com o MEC quanto à possibilidade de o TAE ocupar o 
cargo de Reitor; 

5. Aumento do Step – Aumento do step para 3,7% em janeiro de 2014 e 
para 3,8% em janeiro de 2015; 

6. Realizar os seguintes GTs: 

 Inclusão dos TAs das IFEs Militares no PCCTAE; 

 Racionalização dos Cargos (discussão do relatório da Comissão 
Nacional de Supervisão); 

 Realização imediata do GT Terceirizações no prazo estabelecido 
pelo SINASEFE. 

 
Depois da apresentação do Governo, a bancada sindical pediu um 

tempo para analisar o que fora apresentado e encaminhar logo a seguir 
posicionamento a respeito do seu conteúdo. Após análise chegamos a um 
entendimento com o governo em vários pontos, alguns já pautados, outros que 
surgiram nas negociações, e outros em que ainda não se havia chegado a um 
resultado final, mas que serão respondidos definitivamente amanhã, em 
audiência às 19 horas: 

 

ITENS QUE TIVEMOS ACORDO COM O GOVERNO: 
 
 Anexo III (progressão por capacitação – artigo 10 do PCCTAE) – O 

governo apresentou o posicionamento favorável à aceitação de módulos 
que somados poderão atingir a carga horária para progressão entre os 
níveis de capacitação. Nós incluímos que tais cursos poderão ser de 20 
horas (carga horária mínima).   
O aperfeiçoamento igual ou superior a 180 horas poderá ser usado para 
progressão por capacitação do Nível de Classificação E. 

 Anexo IV (Incentivo à Qualificação) – Mudança de percentuais para 
estes incentivos, já a partir de janeiro de 2013: 
 

NÍVEL ESCOLARIDADE CORRELAÇÃO DIRETA CORRELAÇÃO 
INDIRETA 

Fundamental Completo 10% --- 

Ensino Médio Completo 15% --- 

Ensino Médio Profissionali-
zante ou Médio com Curso 
Técnico 

20% 10% 

Graduação 25%  
(propomos 30% - ainda 

sem acordo c/ o governo) 

15% 

Especialização 30% 
(propomos 35% - ainda 

sem acordo c/ o governo) 

20% 

Mestrado 52% 35% 

Doutorado 75% 50% 



Observação: Todos os componentes do PCCTAE, independentemente do seu 
Nível de Classificação teriam acesso a todos as titulações desse incentivo. Não 
fomos atendidos na retirada da Correlação Indireta, em que solicitamos apenas 
uma coluna pelo maior percentual. 
 
 Democratização das IFEs – Os Técnicos Administrativos em 

Educação, independentemente do seu cargo, e que possuam 
qualificação de nível superior, poderão ocupar o cargo de Pro Reitor. Em 
relação à representação do SINASEFE nos Conselhos Superiores dos 
Institutos e do acesso do TAE ao cargo de Reitor, os temas serão 
tratados em um GT que pautará o debate sobre a Democratização das 
Instituições Federais de Ensino; 

 Aumento do Step – Aumento do step para 3,7% em janeiro de 2014 e 
para 3,8% em janeiro de 2015. Ponderamos que o governo poderia 
aumentar o step para 4%, com a possibilidade da construção disso a 
partir da reorganização da utilização do orçamento com prazos 
diferentes dos apresentados inicialmente. O Governo se comprometeu a 
dar uma resposta definitiva sobre isso amanhã em nova audiência, mas 
já estão garantidos tais reajustes no step; 

 Realização dos seguintes GTs e agenda: 

 Inclusão dos TAs das IFEs Militares no PCCTAE (120 dias); 

 Racionalização dos Cargos (discussão do relatório da Comissão 
Nacional de Supervisão) e dimensionamento dos cargos 
(estabelecimento de critérios para ocupação de novos cargos por 
novos concursos). Prazo de 180 para a realização dos Trabalhos; 

 Convocação imediata do GT Terceirizações (prazo de 180 dias para 
a conclusão dos trabalhos); 

 Democratização das Instituições Federais de Ensino – Incluir o 
debate sobre a paridade nas universidades; acesso dos TAEs ao 
cargo de Reitor; normas e regras para o processo de capacitação e 
qualificação nas IFEs; entre outros pontos vinculados à gestão 
democrática dessas Instituições; 

 Agenda para discutir o reenquadramento dos Aposentados que à 
época da implantação do PCCTAE foram enquadrados em uma 
proporção menor da que estava na tabela anterior. Será feita uma 
análise técnica e jurídica das injustiças cometidas pelo processo de 
enquadramento que só levou em consideração o tempo de serviço 
federal, sem levar em conta o posicionamento no plano anterior e, 
consequentemente, a vida funcional desses aposentados (prazo de 
realização de 180 dias). 

 
 

ITENS QUE NÃO TIVEMOS ACORDO COM O GOVERNO: 
 
 Reajuste de 15,8% no piso da tabela do PCCTAE – No retorno 

apresentamos ao Governo a necessidade de que houvesse alguma 
mudança de índice para que a categoria pudesse alterar sua posição em 
relação aos percentuais apresentados. Inclusive dissemos que havia 
proposta de realizar tal reajuste em uma ou duas parcelas e que a 
manutenção das três parcelas de 5% poderia gerar mais polêmica na 



base e impedir a assinatura de um acordo que estava tão perto de ser 
concretizado com o segmento Técnico Administrativo em greve. 
O Secretário continuou dizendo da sua dificuldade em mudar tal posição 
de governo, mas insistimos que gostaríamos que o governo tentasse 
mais uma vez e entendesse que bastaria um esforço de aumentar estes 
percentuais para que pudéssemos indicar às bases das duas Entidades 
em greve a possibilidade de aceitação dos itens do acordo. 
Ao final, ficou o entendimento de que o Secretário encaminharia essa 
demanda junto à cúpula do governo e iria tentar consultá-los também sobre 
o aumento do step para 4% e o aumento dos percentuais da graduação e 
especialização no incentivo à qualificação. O Secretário fez questão de 
afirmar a dificuldade de aceitação destes pleitos. Nós insistimos que 
acreditávamos no bom senso do governo em resolver o impasse da greve. 
Enfim, foi marcada nova audiência, amanhã (16), em que o governo 
emitirá, definitivamente, resposta quanto a estas três questões. 
 

SOBRE AS NEGOCIAÇÕES DOCENTES: 
 
Ao final da audiência, como de costume, o SINASEFE apresentou 

novamente a ponderação de que o governo deveria abrir um processo de 
diálogo com o nosso Sindicato para que buscássemos construir um 
entendimento que contemplasse toda nossa categoria (docentes e técnico-
administrativos) nas negociações. 

Ressaltamos, mais uma vez, que nós já tínhamos uma contraproposta 
nos limites do orçamento apresentado e que cabia ao governo a reabertura do 
processo negocial para que pudéssemos chegar a um bom termo que nos 
possibilitasse encaminhar a construção da saída da greve dos dois segmentos 
que representamos. 

 
 

COMANDO ENCAMINHARÁ CONSULTA ÀS BASES AMANHÃ  
SOBRE A PROPOSTA FINAL DOS TAEs: 

 
O Comando Nacional de Greve definiu que, tão logo seja apresentado o 

posicionamento final do governo quanto à proposta dos TAEs, remeterá uma 
consulta às Assembleias de Base sobre a aceitação ou não dos itens do 
acordo, bem como o posicionamento final dos três itens que dizem respeito ao 
orçamento (reajuste do piso, aumento do step e o aumento da graduação e 
especialização no anexo IV). 

Pedimos às bases atenção especial a esta consulta que será remetida 
amanhã, após a audiência com o MPOG, para que façam os devidos debates 
na rodada de Assembleias, agendadas para serem concluídas nesta sexta-feira 
(17).  

Lembramos que estaremos encaminhando a convocatória da próxima 
PLENA, já definida para ocorrer na próxima semana, na terça e quarta-feira, 
respectivamente nos dias 22 e 23 de agosto de 2012. 
 
 
 

Comando Nacional de Greve do SINASEFE 


