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Ofício/CONDSEF Nº 124/2014.  

 

Brasília-DF, 28 de abril de 2014. 

 

 

Ilm.º Senhor 

WAGNER FAUSTINO ALVES DE CASTRO 
M.D. Coordenação Geral de Recursos Humanos do DNIT. 

Nesta. 

 

 

 

 

Senhor Coordenador, 

 

 

 

 

 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 
Federal – CONDSEF,  Entidade Sindical de Grau Superior, 

representante dos Trabalhadores que mantém vínculo funcional com a 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional da esfera 

federal, bem como, de suas vinculadas, incluindo Empresas Públicas, 

com base territorial nacional e sede localizada SDS, Bloco “L”, N.º 

30, 5º Andar, Edifício Miguel Badya, Asa Sul – Brasília-DF, por seu 

Diretor Sr. Sérgio Ronaldo da Silva,  servidor público federal,  

encontrável na sede da referida Entidade Sindical, vem à presença de 

Vossa Senhoria, em defesa dos direitos, interesses e garantias da 

Categoria representada, com fulcro no disposto em ditames 

Constitucionais (art. 8º - inciso III c/c art. 37 – inciso VI), Legais e 
Estatutários,  expor e requerer o que se segue: 

 Considerando as condições do Termo de Acordo n.º 03/2013 (cópia anexa) 

assinado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, e a 
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Confederação dos Trabalhadores no Serviço Púbico Federal – CONDSEF, em 

13/10/2013, referente às Negociações entre o Governo Federal e Entidades 

representativas dos(as) Servidores(as) do DNIT, e;  

 Considerando as condições elencadas nas Cláusulas segunda e terceira do 

referido Acordo que versam em síntese, sobre como os(as) Servidores(as) do DNIT 

deverão repor os dias não trabalhados no período total da paralisação por motivo 

da greve; 

 Vimos através deste, requerer a essa Coordenação Geral de Recursos 

Humanos, que seja fornecido a CONDSEF, em caráter de urgência, dados 

contendo a quantidade de horas e dias exatos a serem compensados por cada 

Servidor(a) do DNIT, referente ao período de paralisação da Greve de 2013. 

  Certos do Vosso atendimento, agradecemos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
Secretário Geral/CONDSEF 


