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Ofício CONDSEF nº 031/2014.   Brasíl ia-DF, 11 de fevereiro de 2014.  
 
 
 
Excelentíssimo Senhor  
HAMAN TABOSA DE MORAES E CÓRDOVA  
Defensor Público-Geral Federal  da Defensoria Pública-Geral da União 
 
 
 
 

A  CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERA L 

–  CONDSEF ,  entidade sindical  legalmente constituída, inscrita sob CNPJ nº 

26.474.510/0001-94, sediada no SDS, Ed. Miguel Badya, Bloco “L”,  nº 30, 

Brasíl ia/DF, neste ato representada por seu Secretário-Geral ,  Sérgio Ronaldo 

da Silva ,  vem, respeitosamente,  perante Vossa Excelência expor e ao f inal 

requerer o que segue:  

Na qualidade de representante do s Servidores Públicos Federais do 

Quadro da Defensoria Pública da União , estamos apresentando a pauta de 

reivindicações da categoria ,  e solicitamos que durante reunião agendada para o 

dia 13 de fevereiro de 2014, às 10h, na Sede da Defensoria Pública -Geral da 

União, sejam discutidos os seguintes itens da pauta: 

 Mudanças após aprovação da autonomia orçamentária da Defensoria 

Pública da União;  

 Plano de Carreira  e Cargos dos Servidores da Defensoria Pública da 

União; 

 Calendário de Concursos  Públicos; 

 Gestão Democrática e Participativa do órgão;  

 Política de valorização do corpo funcional;  

 Regulamentações referentes ao plantão, banco de horas, carga -horária, 

gratificações; 

 Discussão sobre os resultados da pesquisa “O que pensam os Servidores 

Públicos da Defensoria Pública da União?” ;  
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 Demais temas pertinentes aos Servidores Público s da Defensoria Pública 

da União. 

 

Ademais,  sol icitamos acesso ao Projeto de Plano de Carr eira e Cargos em 

Elaboração para o Quadro de Servidores Públicos da Defensoria Pública da 

União, com base na Lei de Acesso à Informação - Lei  nº 12.527/2011-,  para que 

este seja discutido com a categoria analisado pela assessoria jurídica da 

CONDSEF. Para que a referida discussão seja viabil izada, bem como, a  criação 

de um Grupo de Trabalho para este f im,  com definição de calendário de 

reuniões de negociação, antecedendo o envio do Projeto ao Congresso 

Nacional . 

Por f im, com o intuito de manifestar a mobil i zação em torno das 

reivindicações da categoria d os Servidores Públicos Federais da Defensoria 

Pública da União, segue, anexada a este ofício,  Pauta de Reivindicações da 

categoria. Segue também, em anexo, Relatório Executivo com os resultados da 

primeira pesquisa junto à categoria, intitulada “O que pensam os Servidores 

Públicos da Defensoria Pública da União?”, realizada por seus representantes, 

visando dar-lhe ciência  dos resultados e discuti - los durante a supracitada 

reunião. 

Certos do vosso atendimento, antecipamos nossos protestos de estima e 

consideração.  

 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 

Diretor/CONDSEF 


