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Ofício CONDSEF nº  215/2014.          Brasíl ia-DF, 7 de agosto de 2014 . 
 

 
 
 
I lustríssimo Senhor 
SERGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA 
Secretário de Relações do Trabalho –  Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão 
 
 
 
Assunto:  Seminário sobre o SUT/MTE. 

 
 
 

Senhor Secretário,  
 
 

A CONDSEF (Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço 

Publico Federal) ,  a  FENASPS (Federação Nacional dos Trabalhadores em 

Saúde, Trabalho e Previdência Social ) ,  a CNTSS (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Saúde e Seguridade Social )  e  o SINAIT (Sindicato Nacional 

dos Auditores Fiscais do Trabalho )  apresentam seus cumprimentos a vossa 

Senhoria e têm a honra de convidá -lo para solenidade de abertura do Seminário 

sobre o Sistema Único de Emprego, que será realizado no dia 08 de agosto de 

2014, às 14 horas, no auditório principal  do prédio do Ministério  do Trabalho e 

Emprego (MTE) .  

O evento vem em decorrência da minuta de Projeto de Lei elaborado pela 

Comissão Quadripartite,  nomeada pelo Ministro do Trabalho e Emprego , para a 

criação do Sistema Único de Trabalho (SUT) . Neste projeto as atribuições das 

SRTEs poderão ser repassadas para os Estados e Municípios.  

Desta forma, os servidores estão apreensivos , com receio de serem 

cedidos aos Estados e Municípios ,  como aconteceu com os servidores da Saúde 

que, por força da polít ica de "municipalização do SUS", foram "transpostos" 

para as Secretarias Estaduais e Municipais.  
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Neste sentido,  a CONDSEF,  a FENASPS, a  CNTSS e o SINAIT estão 

organizando, conjuntamente, o Seminário Nacional ,  para traçar diretrizes que 

impeçam qualquer prejuízo aos trabalhadores do MTE, diante da proposta do 

SUT.  

Diante do exposto, as entidades representativas dos trabalhadores do 

MTE vêm convidar Vossa Senhoria para que possa participar da abertura do 

Seminário, representando o MPOG, que é o órgão responsável pela pol ít ica de 

pessoal do Governo Federal .  

 
 

Respeitosamente,  
 
 

 
 
 

 
Diretor/CONDSEF 
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