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Ofício CONDSEF nº 177/2012.      Brasí l ia -DF,  20 de julho  de 2012.  

 

 

I lustr íssimo Senhor  
SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA  
Secretário de Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério do 
Planejamento,  Orçamento e Gestão  
 

 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Públ ico Federal  –  CONDSEF, 

Entidade Sindical  de Grau Superior,  representante dos Trabalhadores que mantém 

vínculo funcional  com a Administração Públ ica Direta,  Autárquica e Fundacional  da 

esfera federal,  bem como, de suas v inculadas,  inclui ndo Empresas Públ icas,  com base 

terr itor ia l  nacional  e sede local izada no SCS –  Edif íc io Wady Cecí l io  I I  –  6º andar –  

Brasí l ia/DF,  por seu Diretor Sr .  Josemilton Maurício da Costa ,  servidor públ ico 

federal ,  encontrável na sede da refer ida 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 I I I  c/c art.  37 –  

inciso VI) ,  Legais  e Estatutários ,  apresentar e requerer o que se segue:  

Breve análise da proposta do governo aos docentes da Carreira do Magistério do 

Ensino Básico,  Técnico e Tecnológico  

 

Questões Financeiras  

 Apesar de não estar c lara na proposta do governo ( já  que a tabela divulgada 

of ic ia lmente apresenta a penas os valores f inais),  a  intenção é de que os valores e 

percentuais  divulgados na mídia só serão atingidos em 2015 e o pr imeiro reajuste 

só será concedido em julho de 2013 (daqui  a  12 meses) e corresponderia a  40% 

dos recursos destinados ao aumento prop osto .  Os dois  outros aumentos ocorrerão 

em maio de 2014,  quando seriam apl icados 30% dos recursos e em março de 2015 

onde seriam apl icados os 30% restantes.  

 O reajuste de até 45%, divulgado pelo Governo só se apl icam aos professores 

doutores com DE na clas se de t itular,  num percentual  de no máximo 20% da força 

de trabalho nessas condições acadêmicas.  Os professores graduados com DE, 
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aperfeiçoamento e especial ização,  também teriam um aumento dessa ordem no 

salário inic ia l .  Contudo,  ser iam muito prejudicados na estrutura e no 

desenvolvimento na nova tabela,  com cr itér ios que claramente impossibi l itam seu 

desenvolvimento apenas pelo cumprimento de interst íc io entre uma progressão e 

outra.  

 Outro detalhe importante é que,  no caso dos Docentes dos ex -Terr itór ios,  os 

índices anunciados pelo governo são calculados a partir  da tabela salarial  de 

fevereiro de 2012 ,  e  a inda não foi  concedido o reajuste de 4% para estes 

profiss ionais ,  relat ivo à tabela que passou a vigorar em março de 2012.  Desse 

modo,  os índices reais ,  calculados em relação ao salár io atual ,  são menores que os 

anunciados já  que devemos subtrair ,  do que obtiveram, os 4% do percentual  de 

cada nível  presente na tabela.  

 Cabe lembrar que,  comparando -se as  tabelas de março de 2012 e fevereiro de 

2012, as  tabelas da carreira de Docente –  EBTT (Ensino Básico Técnico e 

Tecnológico),  nota -se que o percentual de 4% ocorreu apenas no caso dos 

servidores de Dedicação exclusiva e nas últ imas 5 referências salar ia is,  tanto da 

jornada de 40 horas,  como também, 20 horas.  

 Ou seja,  parte s ignif icativa dos servidores pertencentes à tabela de 40 horas e 20 

horas não obteve o percentual refer ido de 4% sobre o Vencimento Básico. Nesse 

caso,  estamos nos refer indo ao conjunto de servidores que se encontram nas 

referências salaria i s  DI  –  1  até DII I  –  3 

 Além disso,  devemos ter  em mente que,  de julho de 2010 a junho de 2012,  a  

inf lação acumulada foi  de 13,65%, segundo o ICV/DIEESE.  Se projetarmos uma 

inf lação semelhante até 2015 ( julho de 2012 a junho de 2015),  teremos um valor 

de aproximadamente 36% no período de 2010 a 2015.  Desse modo, a proposta do 

governo sequer irá repor as perdas da maior parte da categoria e representa uma 

redução do salário real  para muitos docentes .  

 Quanto à estrutura da carreira,  verif ica -se que a quantidade  de classes é mantida,  

porém o número de níveis  é reduzido dos  atuais  16 para 13,  sendo que o atual  

cargo isolado de Professor Titular  passa a ser  o décimo terceiro nível .  

 Uma das cr ít icas mais importantes diz  respeito,  justamente à progressão da 

carreira,  já que todos os docentes entrarão no primeiro nível  (DI -1 no EBTT) e a 
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progressão  entre níveis  ocorrerá a cada 24 meses (o governo retrocedeu na sua 

proposta or iginal  de 18 meses de interst íc io,  inclusive já  implantada pela Lei  

11.784/2008).  

 Além da aval iação de desempenho haverá uma exigência de carga horária mínima 

a ser estabelecida pelo MEC futuramente ,  que irá se sobrepor às  regras,  

atualmente estabelecidas.  Desse modo,  o MEC terá a l iberdade de elevar a  carga 

horária  dos docentes.   

 A promoção  entre c lasses as  (de DI  para DII  e assim sucessivamente) exigirá não só 

o interstíc io de 24 meses no últ imo nível  da classe anterior,  mas também outros  

cr itér ios.  A promoção para a classe DII  exigirá especial ização e cert i f icação ou 

mestrado e para a c lasse D -I I I  exigirá mestrado e certif icação ou doutorado.  

 A classe de Titular,  a lém de exigir  doutorado,  será restrita a apenas 20% do 

quadro de docentes da instituição  e  exigirá “aprovação de Memorial  que deverá 

considerar as ativ idades de ensino,  pesquisa,  extensã o,  gestão acadêmica e 

produção prof issional  relevante,  ou de defesa de tese acadêmica inédita” ,o que 

trará dif iculdades aos docentes dos Ex -territórios.  Isso representa uma piora em 

relação ao que temos hoje na EBTT,  na qual  não há barreiras de t itulação p ara se 

chegar ao topo da tabela.  

 A remuneração será composta de Vencimento Básico e Retr ibuição por Titulação 

def inida nominalmente em lei ,  sem qualquer v ínculo percentual com os regimes de 

trabalho ou com os vencimentos básicos presentes na tabela.   

 Dessa forma,  a  estrutura salaria l  não possui  nenhuma lógica,  nos moldes da Lei  

11.784/2008:  o vencimento do regime de 20 horas não é metade do valor  para 40 

horas,  nem a DE representa 55% a mais  que o valor  de 40 horas.  Também não há 

nenhuma lógica nas variaçõe s remuneratórias  entre níveis .   

 Não há qualquer perspectiva de correção das distorções sofr idas pelos 

aposentados que estavam estacionados na antiga classe especial ,  que era o topo 

da tabela à  época,  quando da implantação da Lei  11.784/2008 que impediu a  

progressão dos mesmos para os níveis  da últ ima classe da tabela,  a  DV. O que foi  

possível  reverter  a partir  de 2001,  mantendo a paridade entre ativos e 

aposentados e dar possibi l idade da construção de uma carreira que contemplasse 

igualmente a at ivos e apos entados,  acaba tendo sua distorção ampliada com a 
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nova proposta.  

 

Situação atual  dos Docentes da EBTT e a proposta do governo  

Estrutura da Malha Salarial  

Atual  EBTT -  16 padrões de vencimen to,  com divisão de classes,  e sem qualquer 

padrão lógico na diferen ça entre cada nível  ou classe .  

 

Proposta do Governo -  13 padrões de vencimento, com divisão em classes,  sem 

qualquer padrão lógico na diferença entre cada nível  ou classe .  

 

Desenvolvimento da carreira  

Atual  EBTT -  Progressão a cada 18 meses,  sem restrições  para se chegar ao topo da 

tabela .  

 

Proposta do governo -  Progressão a cada 24 meses,  com critér ios restr it ivos ao 

desenvolvimento na tabela:  por t itulação e/ou cert if icação (cr itér ios def inidos pelo 

MEC).  

 

Titulação 

Atual  EBTT -  Transformação dos percentu ais  por t itulação em valores nominalmente 

identif icados (RT –  retr ibuição por t itulação),  que sofrem reajuste apenas quando da 

revisão geral .  

 

Proposta do governo -  Manutenção da RT enquanto valores nominalmente 

identif icados,  que sofrerão reajuste apenas quando da revisão geral  dos servidores 

federais .  

 

Relação estrutural  e salarial  entre os regimes de trabalho  

Atual  EBTT -  Não existe v ínculo ou proporção entre os regimes de trabalho,  apenas 

uma tabela que mantém a diferença através de valores por nível,  e m cada classe,  

acrescidos da RT .  
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Proposta do governo -  Ampliar  ainda mais  a  distorção entre os regimes de trabalho, 

dando o maior reajuste ao regime de DE em detr imento à tabela de 40 e 20h .  

 

Conforme exposto acima, estamos solicitando a Vossa Senhoria u ma 

reunião para tratar deste assunto.  

Certos do vosso atendimento, f icamos no aguardo de um breve retorno.  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 
Secretário-Geral/CONDSEF 


