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Ofício CONDSEF nº  096/2014 
Brasília, 1 de abril de 2014. 

 
 

 
 

Ao Ilmo. Sr.  
SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA 
Secretário de Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério do 
Planejamento 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C, - 7º andar, Sala 700 
Brasília/DF – CEP 70.046-900 
 
 
Assunto: Reconhecimento de Saberes e Competências para os docentes dos 
ex-Territórios integrantes da carreira do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico  
 
 
 

Ilmo. Sr. Secretário,  
 
 

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 
PÚBLICO FEDERAL - CONDSEF, entidade sindical legalmente constituída, 
inscrita no CNPJ sob nº 26.474.510/0001-94, sediada no SDS, Bloco “L”, nº 30, 5º 
Andar 
Edifício Miguel Badya, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70394-901, neste ato 
representada por seu Secretário-Geral Sérgio Ronaldo da Silva, vem, 
respeitosamente, perante V. Sa., dizer e ao final requerer o que segue:  
 

Inicialmente cumpre destacar que a CONDSEF é entidade sindical 
de grau superior e representa os interesses das Entidades de Classes que 
congregam todos os servidores públicos, empregados e trabalhadores vinculados à 
Administração direta, indireta, fundacional e autárquica dos poderes da União e das 
empresas públicas federais, sejam eles regidos pelo RJU, pela CLT ou por 
qualquer outro vínculo jurídico que venha a ser criado no âmbito da Administração 
Pública Federal, ativos, aposentados e pensionistas, inclusive aqueles 
provenientes de convênios que têm o objetivo de implementar ações da 
Administração e do Serviço Público e prestadores de serviço que percebam 
remuneração de forma direta ou indireta da União Federal. 

 
Ocorre que, através da Lei nº 12.778, de 28 de dezembro de 2012, 

assegurou que os integrantes da carreira de magistério do Ensino Básico dos Ex-
Territórios poderiam, mediante opção, ser enquadrados na Carreira de Magistério 
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do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, conforme disposto no artigo 75:  

Art. 75. A partir de 1o de março de 2013 ou, se posterior, da data de 
publicação desta Lei, os servidores ocupantes dos cargos da 
Carreira de Magistério do Ensino Básico dos Ex-Territórios, de que 
trata o inciso II do caput do art. 122 da Lei nº 11.784, de 2008, 
poderão ser enquadrados na Carreira de Magistério do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico, de acordo com as respectivas 
atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa na 
Tabela de Correlação constante do Anexo XCVIII. 

§ 1o Para fins do disposto no caput, os servidores ocupantes dos cargos 
da Carreira de Magistério do Ensino Básico dos Ex-Territórios, de que 
trata a Lei nº 11.784, de 2008, deverão solicitar o enquadramento até 
31 de julho de 2013 ou em até 90 (noventa) dias da publicação desta 
Lei, se esta ocorrer posteriormente àquela data, na forma do Termo de 
Solicitação de Enquadramento constante do Anexo XCIX. 

§ 2o Os servidores de que trata o caput somente poderão formalizar a 
solicitação referida no § 1o se atendiam, no momento do ingresso na 
Carreira de Magistério do Ensino Básico dos Ex-Territórios, aos requisitos 
de titulação estabelecidos para ingresso na Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, conforme disposto no inciso I do § 
2º do art. 113 da Lei nº 11.784, de 2008. 

§ 3o O enquadramento de que trata o caput dependerá de aprovação do 
Ministério da Educação, que será responsável pela avaliação das 
solicitações formalizadas, observando o disposto nos §§ 1o e 2o. 

§ 4o O Ministério da Educação deliberará sobre o deferimento ou 
indeferimento da solicitação de enquadramento de que trata o § 1o em 
até 120 (cento e vinte) dias. 

§ 5o No caso de deferimento, ao servidor enquadrado serão 
aplicadas as regras da Carreira de Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico, com efeitos financeiros, se houver, a partir 
da data de publicação do deferimento, vedados, em qualquer 
hipótese, efeitos financeiros retroativos. 

§ 6o O servidor que não obtiver o deferimento para o enquadramento na 
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
permanecerá na situação em que se encontrava antes da publicação 
desta Lei. 

§ 7o Os cargos a que se refere o caput, enquadrados na Carreira de 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, passam a 
denominar-se Professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico. 
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(...) 

§ 10. Os cargos de provimento efetivo a que se refere o inciso II do 
caput do art. 122 da Lei nº 11.784, de 2008, cujos ocupantes forem 
enquadrados na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico: 

I - passarão a integrar o Quadro de Pessoal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; e 

II - serão extintos quando vagarem. 

§ 11. Os cargos de que trata o § 10 deste artigo poderão, no interesse da 
Administração, ser transpostos para o Quadro de Pessoal das Instituições 
Federais de Ensino subordinadas ou vinculadas ao Ministério da 
Educação, ocasião na qual será feita a redistribuição desses cargos. 

§ 12. O enquadramento e a mudança de denominação dos cargos a que 
se refere este artigo não representam, para qualquer efeito legal, 
inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação à 
Carreira, ao cargo e às atribuições atuais desenvolvidas pelos seus 
titulares. 

A regulamentação da carreira de Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico se dá através da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, 
a qual prevê a seguinte composição remuneratória:  

Art. 16.  A estrutura remuneratória do Plano de Carreiras e Cargos de 
Magistério Federal possui a seguinte composição: 

I - Vencimento Básico, conforme valores e vigências estabelecidos 
no Anexo III, para cada Carreira, cargo, classe e nível; e 

II - Retribuição por Titulação - RT, conforme disposto no art. 17. 

Art. 17.  Fica instituída a RT, devida ao docente integrante do Plano de 
Carreiras e Cargos de Magistério Federal em conformidade com a 
Carreira, cargo, classe, nível e titulação comprovada, nos valores e 
vigência estabelecidos no Anexo IV. 

§ 1o  A RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões, na 
forma dos regramentos de regime previdenciário aplicável a cada caso, 
desde que o certificado ou o título tenham sido obtidos anteriormente à 
data da inativação. 
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§ 2o Os valores referentes à RT não serão percebidos cumulativamente 
para diferentes titulações ou com quaisquer outras Retribuições por 
Titulação, adicionais ou gratificações de mesma natureza. 

Art. 18.  No caso dos ocupantes de cargos da Carreira de Magistério 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para fins de percepção da 
RT, será considerada a equivalência da titulação exigida com o 
Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC. 

§ 1o  O RSC de que trata o caput poderá ser concedido pela 
respectiva IFE de lotação do servidor em 3 (três) níveis: 

I - RSC-I; 

II - RSC-II; e 

III - RSC-III. 

§ 2o  A equivalência do RSC com a titulação acadêmica, 
exclusivamente para fins de percepção da RT, ocorrerá da seguinte 
forma: 

I - diploma de graduação somado ao RSC-I equivalerá à titulação de 
especialização; 

II - certificado de pós-graduação lato sensu somado ao RSC-II 
equivalerá a mestrado; e 

III - titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá a doutorado. 

§ 3o  Será criado o Conselho Permanente para Reconhecimento de 
Saberes e Competências no âmbito do Ministério da Educação, com 
a finalidade de estabelecer os procedimentos para a concessão do 
RSC. 

§ 4o  A composição do Conselho e suas competências serão 
estabelecidas em ato do Ministro da Educação. 

§ 5o  O Ministério da Defesa possuirá representação no Conselho de que 
trata o § 3o, na forma do ato previsto no § 4o. 

Art. 19.  Em nenhuma hipótese, o RSC poderá ser utilizado para fins de 
equiparação de titulação para cumprimento de requisitos para a 
promoção na Carreira. 

Portanto, constata-se que os integrantes da carreira de Magistério 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico fazem jus também ao recebimento da 
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Retribuição por Titulação considerando a equivalência da titulação mediante o 
Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC. 

Cumpre salientar que o Ministério da Educação já expediu a 
Portaria nº 491, de 10 de junho de 2013 criando o Conselho Permanente para o 
Reconhecimento de Saberes e Competências da Carreira de Magistério do EBTT. 

Assim, faz-se necessário que o Ministério do Planejamento 
também crie o referido Conselho para fins de adotar as providencias cabíveis 
quanto ao RSC para os docentes dos ex-Territórios que compõem a Carreira de 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico integrantes do Quadro de 
Pessoal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Isso posto, requer de V. Sa. a designação urgente de reunião para 
tratar da questão acima narrada, visando a criação do Conselho Permanente para 
Reconhecimento de Saberes e Competências no âmbito do Ministério do 
Planejamento, com a finalidade de estabelecer os procedimentos para a concessão 
do RSC aos docentes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico dos ex-Territórios, 
vinculados ao quadro de pessoal deste Ministério. 

Certos de seu pronto atendimento, reiteramos os protestos de 
elevada estima e consideração.  

 
 

Atenciosamente, 
 

 

 

 
 Secretário Geral da CONDSEF 

 
 


