Fórum Nacional das Entidades Representativas das Carreiras de C&T
RELATÓRIO 16/2015

30/09/2015

Local: ASCT
Data: 29 e 30 de setembro de 2015
ENTIDADES PRESENTES: AFINCA, APOSEN, ASPAN, ASCON-RJ, ASCT, ASSEC-MG, e SINDCT
1) CAMPANHA SALARIAL

O Fórum de C&T considerou que, na prevalência do acordo salarial de 10,8% de duas parcelas,
como concluído com a previdência social, o reajuste incida sobre o Vencimento Básico, pois o índice de
5,5% não possibilita nenhum outro movimento. O Fórum deverá buscar apoio para que seja estabelecida a
mesa setorial de negociação com a C&T, para tratar as questões específicas. Segundo publicado no sítio
da Condsef, estas reuniões deverão ocorrer na próxima semana. Contatado o secretário-geral, Sérgio
Ronaldo afirmou que teria a confirmação no dia 1o de outubro e que a Condsef nos informará tão logo
disponha da informação. A incorporação da GDACT seria o principal ponto de discussão do Fórum com a
SRT. O SindCT lembrou também da necessidade de continuar encaminhando a criação de GQ em três
níveis para o servidor de nível auxiliar e afirmou que o impacto seria irrisório. Para assessorar o Fórum na
mesa de discussão, a ASSSEC-MG ficou de verificar a possibilidade de calcular o impacto financeiro da
incorporação da GDACT ao VB, no âmbito do CDTN.
2) RELATÓRIO DA COMISSÃO EXTERNA DE AVALIAÇÃO DOS IPP

A secretaria do Fórum informou que recebeu correspondência do chefe de gabinete do MCTI, em
resposta à solicitação de cópia do relatório da comissão de avaliação das instituições do MCTI (“relatório
Cerqueira Leite”). João Luiz dos Santos Santos responde que o relatório não foi emitido. Notícias dão
conta que o trabalho da comissão foi estendido.
3) SEMINÁRIO

O Fórum de C&T discutiu a formatação do seminário a realizar-se nos dias 11, 12 e 13 de
novembro, nas instalações do CDTN, em Belo Horizonte. Foi consolidada a temática do evento com a
definição de que dois módulos serão abertos ao público, conforme descrito abaixo:
Módulo 1 – Capacitação em Escola de Governo – ASCT
Módulo 2 – Estruturação do Fórum de C&T – ASCT
Módulo 3 – Organizações Sociais – Constituição, regramento, modus operandi etc – Aberto ao público
A ASCON-RJ ficou de contatar um possível palestrante; A fim de definir compromissos, este
módulo deverá ser conduzido no dia 12 de novembro, às 14:00.
Módulo 4 – Formas de escolha de Dirigentes – ASCON-RJ.
Módulo 5 – Reforma do Marco Legal da CTI – EC 85/2014 e PL 2.177 – ASCT.
Módulo 6 – Orçamento e Financiamento – Ainda sem definição
Módulo 7 – Balanço das Carreiras – ASCT
Também foi definido que haja a formação de fundos para arcar com as despesas do evento: R$
100,00 (Cem Reais) por entidade. Os depósitos deverão ser feitos na conta do Banco do Brasil – Agência
3443-6 – Conta 6786-5 – CNPJ do SindCT: 60.127.602-0001/36.
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4) COMITÊ DE BUSCA DE DIRIGENTE DE UP

O Fórum de C&T protocolou proposta de modificação do Decreto 5886/2006 e da Portaria
Ministerial 1037/2009, referentes ao processo de busca de dirigentes de instituições do MCTI. O
documento, tem como principais propostas a inclusão da carreira de analistas tanto na composição de
comitês quanto no acesso desta carreira às candidaturas. O documento avança ainda na maior participação
dos servidores no processo. Confira fax símile anexo.
CONVOCATÓRIA
Dependendo de confirmação de agenda do setorial de C&T com a SRT/MPOG, a secretaria
convocará reunião do Fórum para a próxima semana. Pauta: assinatura do termo de acordo salarial, índice
2015 e iniciativas de abertura de mesa de discussão de outros pontos de pauta.
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