
      
  Juiz de Fora, 31 de março de 2022.

OFÍCIO nº 027/2022 – CLG-SINTUFEJUF

Para: Direção Nacional da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-
administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil – Fasubra 
         

        

         
 Assunto:  Racionalização de cargos técnicos administrativos
                em educação -  PCCTAE

Prezados Coordenadores-gerais da Fasubra,

O comando local de greve do Sintufejuf traz à Fasubra a necessidade
de  racionalização  de  alguns  cargos  do  Plano  de  Carreira  dos  Cargos  Técnico-
administrativos  em  Educação,  no  âmbito  das  Instituições  Federais  de  Ensino
vinculadas ao Ministério da Educação, de acordo com a Lei nº 11.091, Art. 5º, inciso
II,  ou  seja,  a  renivelação  de  classificação  de  alguns  cargos  em  seus  níveis
específicos, já que há cargos atualmente em níveis de vencimento inferiores ao que
realmente deveriam ser, devido ao fato de que, na prática, há maior cobrança em
seus  requisitos  de  escolaridade,  níveis  de  responsabilidade,  conhecimentos,
habilidades  específicas,  formação  especializada,  experiência,  risco  ou  esforço
físico para o desempenho de suas atribuições.

Há alguns anos, a Comissão Nacional de Supervisão de Carreira - CNS -
comissão técnica que revisou o PCCTAE dentre todos os cargos existentes, analisou
quais cargos deveriam ser racionalizados e porquê, havendo a sinalização 
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de  seis  cargos  a  serem  racionalizados:  Auxiliar  em  Administração,  Auxiliar  de
Biblioteca,  Assistente de Alunos, Auxiliar  em Assuntos Educacionais,  Auxiliar  de
Processamento  de  Dados  e  Assistente  de  Tecnologia  da  Informação  (níveis  de
classificação B e C) - verificando que os quatro primeiros cargos elencados devem
ser convertidos ao cargo Assistente em Administração e os dois últimos ao cargo
Técnico de Tecnologia da Informação. Ou seja, a parte técnica da CNS foi feita e
agora cabe a articulação política para aprovar junto ao governo.

Assim sendo, o comando local de greve do Sintufejuf julga importante
a urgência de reparação aos servidores ocupantes desses cargos, considerando ser o
momento  atual  -  de  greve  da  categoria  -  o  momento  oportuno  a  pautar  essa
reivindicação,  tendo em vista  inclusive  que uma pauta  complementar  da greve
desse  tipo  apenas  impacta  cargos  na  maioria  extintos/em  extinção,  que  têm
proporcionalmente poucos servidores ativos, todos de níveis baixos, e, portanto,
uma equiparação/racionalização desse tipo com consequente justiça, traria baixo
impacto orçamentário, o que facilita o aceite pelo governo.

 Solicitamos, portanto, a consideração de que esse tema entre como
ponto  de  pauta  na  greve  e  nas  negociações  com  o  governo.
     Aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos da nossa estima e
distinta consideração.

     Respeitosamente,

Comando Local de Greve
Técnico-administrativos da UFJF e IF Sudeste MG
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