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CAMPANHA SALARIAL 2012
1. Pauta Específica de Reivindicações dos Servidores da Carreira de C&T:
•

Aplicação da nova Tabela Salarial à Carreira de C&T;

•

Regulamentação da GQ (Gratificação de Qualificação) dos servidores de nível
intermediário: GQ1 – 360 horas de cursos de capacitação/qualificação; GQ2 –
Graduação ou 400 horas de cursos de capacitação/qualificação; GQ3 – Graduação
ou 440 horas de cursos de capacitação/qualificação.

•

Encaminhamento imediato ao governo da proposta de nova legislação para a GQ –
Gratificação de Qualificação dos servidores de nível intermediário, com base em
carga horária de cursos de capacitação/qualificação: GQ I – 180 horas; GQ II –
250 horas; e GQ III – 360 horas.

•

Convocação imediata dos aprovados nos últimos Concursos Públicos da Carreira
de C&T;

•

Concursos Públicos imediatos para a reposição de pessoal da Carreira de C&T;

•

Reconhecimento do Tempo de Serviço trabalhado em Condições Especiais para
fins de Aposentaria e Abono de Permanência;

•

Garantia das condições de trabalho e o respeito à Legislação de Trabalho Especial
– Insalubridade, Periculosidade e Radiação Ionizante;

•

Reajuste dos Auxílios de Alimentação, Saúde, Creche e Transporte, ao nível dos
demais poderes da União;

•

Investimentos imediatos do governo dirigidos à recuperação e modernização dos
Órgãos da Carreira de C&T;

2. Pauta Unificada dos Servidores Públicos Federais:
•

Definição de Data-Base para 1º de maio;

•

Política Salarial permanente com reposição inflacionária, valorização do saláriobase e incorporação das gratificações;

•

Cumprimento por parte do governo dos Acordos e Protocolos de intenções
firmados;

•

Contra qualquer reforma que retire direitos dos trabalhadores;

•

Retirada dos PL’s MP’s, decretos e outros dispositivos regulamentadores,
contrários aos interesses dos servidores públicos

Fórum Nacional das Entidades Sindicais da Ciência e Tecnologia
(PL 549/09, PL 248/07, PL 1992/07, e demais proposições); supressão do artigo 78, da
LDO, que define o prazo até 31/08, para encaminhar projetos de lei que reestrutura
carreira e concede qualquer tipo de reajuste aos trabalhadores; supressão dos artigos 86
e 87 que tratam da mudança de indenizar Insalubridade/Periculosidade no PL 2203/11; e
supressão do artigo 46 que trata da redução remuneratória aos médicos que têm sua
carga horária regulamentada por lei no PL 2203/11.
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