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Ofício CONDSEF nº 236/2011.            Brasí l ia-DF, 29 de agosto  de 2011.  
 

 
 
 

 
 
I lustríssimo Senhor  
DUVANIER PAIVA FERREIRA  
Secretário de Recursos Humanos  do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão 
 
 
 
 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Púb lico 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,  inc luindo Empresas Públic as,  com base 

territorial  nacional e sede localizada no SCS –  Edif íc io Wady Cecíl io I I  –  6º andar –  

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

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

Senhoria,  em defesa dos dire itos,  interesses e garant ias da Categoria representada, 

com fulcro no disposto em ditames Constitucionais  (art.  8º  -  inc iso I I I  c/c  art .  37 –  

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

 

Conforme entendimento em conversa com Vossa Senhoria no dia 26/08/11, na 

SRH/Planejamento, estamos encaminhando a pauta específ ica do PEC/Cultura e 

solicitamos uma reunião no dia 30/08/11:  

  O pagamento dos atrasados da Gratif icação de Desempenho Individual (GDAC),  

referente aos anos de 2009 e 2010;  

  A implantação da Retribuição de T itulação para os servidores de nível  superior 

(com um percentual  crescente de grati f icação para pós -graduados, mestres e  

doutores,  respectivamente) e a Grati f icação de Quali f icação para os d e nível  médio  

(com um percentual crescente de grat if icação para técnicos e  graduados)  que, 

segundo o acordo assinado, deveria estar em vigor desde meados do ano d e 2008; 

  A racional ização de cargos do setor;  
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  Abertura de concursos públicos que fortaleçam o M inistério,  já  que este possui 

grande parte do seu quadro funcional em vias de se aposentar;  

  Retirada do PLP 01/2007 e do PLP 549/2009 que l imitam os reajustes salariais dos 

servidores públicos da União nos próximos 10 anos ao índice da inflação e,  no 

máximo, a mais 1,5% ao ano, o que poderá signif icar uma polít ica  de forte arrocho 

salar ial  para a categoria.  

 

Aproveitamos, também, para solicitar uma agenda para tratar dos cedidos da 

ex-TVE que se encontram hoje na inst ituição do MinC.  

 

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

 
 

Atenciosamente,  
 

 
 
 
 

 
Secretário-Geral/CONDSEF 


