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Íntegra da Proposta
Minuta do

Ante-Projeto de Lei
Dispõe sobre a estrutura-

ção da Carreira Técnica-ad-
ministrativa em Educação no
âmbito das Instituições Fe-
derais de Ensino vinculadas
ao Ministério da Educação, e
dá outras providências.

Comentário: Não havia
acordo interno no Governo
sobre este Projeto de Lei es-
truturar Carreira ou Plano de
Cargos. A posição adotada
atende reivindicação da FA-
SUBRA e do SINASEFE.

Abaixo a integra da
minuta apresentada
pelo governo para
discussão o que
estiver em negrito
questões
consideradas
relevantes são
comentadas na
sequência do  texto,
em itálico.

Título I — Disposições
Preliminares

Capítulo I— Das Disposi-
ções Gerais

Art. 1º Fica estruturado,
nos termos desta Lei, o Pla-
no de Carreira Técnica-admi-
nistrativa em Educação,
composto pelos cargos efeti-
vos técnico-administrativos
e de técnico-marítimos de
que tratam a Lei n 7.596, de
10 de abril de 1987, o Decre-
to n° 94.664, de 23 de julho
de 1987, e Lei n° 10.302, de
31 de outubro de 2001.

Comentário: Este artigo
está destacado para que seja
analisado em conjunto com
as assessorias jurídicas dos
sindicatos visando garantir a
abrangência adequada da Lei.

§ 1° Os cargos a que se
refere o artigo 1º vagos e ocu-
pados, compõem o quadro
de pessoal das Instituições
Federais de Ensino.

§ 2° Os cargos vagos e alo-
cados provisoriamente no Mi-
nistério da Educação, deverão
ser redistribuídos para as Ins-
tituições Federais de Ensino

para atender às suas necessi-
dades, de acordo com os crité-
rios indicados nos incisos I a
IV do artigo 4° e conforme pre-
visto no art. 27, desta Lei.

§ 3° O regime jurídico dos
cargos da carreira, referida no
caput deste artigo, é o instituí-
lo na Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, observa-
das as disposições desta Lei.

Art. 2º. É de quarenta ho-
ras semanais a jornada de
trabalho dos integrantes da
Carreira Técnica-administra-
tiva em Educação, ressalva-

Numa reunião na terça-fei-
ra com a participação do Mi-
nistro da Educação, do Secre-
tário de Recursos Humanos do
Mpog e representantes da área
técnica do Mec  o governo fi-
nalmente apresentou propos-
ta de projeto de lei para im-
plantação da carreira para téc-
nicos administrativo. A reu-
nião foi iniciada com o Minis-
tro Tarso Genro  que frisou
que tratava-se de "uma pro-
posta não acabada, uma mi-
nuta de projeto construído no
interior do governo.

Numa avaliação preliminar,
o Comando Nacional de Greve
entendeu que o governo traba-
lha com um novo conceito e
patamar de projeto de carreira,
e não um mero plano de car-
gos". Na assembléia de quinta-
feira na UFRJ,  foram identifica-
dos pelo CNG,

Uma questão que é central
para nossa categoria foi imedi-
atamente identificada. A opção
em relação as ações judiciais.
Ou seja, quem tivesse ação ju-

Governo apresenta proposta
Assembléia hoje, às 10, no Bezão, e amanhã, terça-feira,  às 10, no Quinhentão

dicial em vigor, como no caso
da UFRJ, para entrar na nova
carreira teria que abrir mão do
ganho judicial.

Além desse ponto vários ou-
tros foram levantados: forma de
enquadramento, a diferença
entre os níveis (step), o incenti-
vo por titulação entre outros,
assim como o cronograma de
implantação da nova Carreira.

Nas páginas seguintes pu-
blicamos os comentários fei-
tos pelo Grupo de Trabalho
de Carreira da Fasubra que
subsidiaram a intervenção do
CNG na reunião. Muitos de-
les foram levantados na nos-
sa assembléia.

Resposta
O Governo se comprome-

teu em apresentar na sexta-fei-
ra passada uma nova propos-
ta com esses pontos respondi-
dos. Mas por falta de tempo
para concluir uma proposta,
marcou uma nova reunião
para esta segunda-feira, às 16h.
Mas já adiantou que será reti-
rado o item que colocava a

opção pelas açõesjudiciais.
Nossa greve está num mo-

mento decisivo. Precisamos es-
tar atentos aos acontecimento,
participar das assembléias e fi-
car de olho na proposta defini-
tiva que o Governo vai apre-
sentar. É a vida profissional de

cada um de nós que está para
ser definida. É importante lem-
brar que somente chegamos
neste patamar porque fomos a
luta e jogamos no colo do Go-
verno uma greve que tem a
adesão de 40 das 42 universi-
dades federais. Por isso deixa-

mos claro que queremos uma
carreira.
Professores negociam

A presidente do Sindicato
Nacional das Instituições Fe-
derais de Ensino Superior,
Marina Barbosa, disse que as
negociações com o governo
avançaram na semana passa-
da. De acordo com Marina, o
Ministério do Planejamento
deu razão aos cálculos do sin-
dicato que estabelece como
impacto financeiro para o re-
ajuste dos professores R$ 372
milhões e não os R$ 231 mi-
lhões como o governo vinha
afirmando. “Eles fizeram a es-
timativa pela média da GED
(Gratificação de Estímulo à
Docência) e não pela GED
cheia”, explicou Marina. O go-
verno concordou em extinguir
a GED e se comprometeu em
criar outra gratificação.

No sábado, os professores
iriam se reunir em Brasília para
avaliar a proposta. Os profes-
sores estavam dispostos a en-
trar em greve a partir do dia 24.NA LUTA. A força da greve mudou a atitude do governo
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proposta
do governo

das as hipóteses amparadas
em legislação específica.

Comentário: Este artigo é
desnecessário, dado que o
parágrafo anterior já lembra
que estamos submetidos ao
RJU e neste consta o regime
de trabalho.

Art. 3°. São consideradas
Instituições Federais de En-
sino, para os efeitos desta Lei,
as autarquias e demais entes
públicos da administração
direta ou indireta, vinculadas
ao Ministério da Educação,
que tenham por atividade-
fim o desenvolvimento e
aperfeiçoamento do ensino,
pesquisa e extensão, que
constituem o Sistema Fede-
ral de Ensino.

Capítulo II— Da Organi-
zação do Quadro de Pessoal

Art. 4°. O quadro de pes-
soal das Instituições Federais
de Ensino compreende car-
gos de provimento efetivo,
cargos de provimento em co-
missão, funções gratificadas
e empregos ocupados por es-
trangeiros cuja gestão obser-
vará os seguintes princípios
e diretrizes:

I- cargos identificados
com a natureza do processo
educativo, a função social e
os objetivos do sistema fede-
ral de ensino;

II - dinâmica do processo
de pesquisa, ensino, exten-
são e administração, e com-
petências específicas por ele
exigida;

III - qualidade do proces-
so de trabalho;

IV - reconhecimento do
saber não instituído resultan-
te do processo dinâmico de
ensino pesquisa e extensão;

V - vinculação ao planeja-
mento estratégico e ao desen-
volvimento organizacional
das instituições;

VI - investidura em cada
cargo condicionada à apro-
vação em concurso público;

VII - desenvolvimento do
servidor no cargo vinculado
aos objetivos institucionais;

VIII - garantia de progra-
mas de capacitação que con-
templem a formação especí-

conceito do inciso I. Carrei-
ra, no nosso ponto de vista
não se restringe a um con-
junto de classes de cargos e,
em razão disso, buscaremos
a supressão deste inciso.

III - Classes - divisão básica
da carreira, integradas por con-
junto de cargos, a partir do nível
de responsabilidade, grau de
complexidade das atribuições,
requisito de escolaridade, co-
nhecimentos, habilidades espe-
cíficas, formação especializada
e experiência para o desempe-
nho de suas atribuições;

IV - Cargo - conjunto de
atribuições e responsabilida-
des previstas na estrutura or-
ganizacional que são come-
tidas à um servidor;

V - Padrão de Vencimento
- posição do servidor na es-
cala de vencimento da car-
reira em função da Classe,
Cargo e Nível de Capacitação;

VI - Nível de Capacitação
- posição do servidor na es-
cala de capacitação em fun-
ção da carga horária em trei-
namento, aperfeiçoamento
ou especialização, realizada
após o ingresso.

Comentário: Defendemos
que os cursos feitos antes do
ingresso e que sejam valida-
dos pela instituição devem
ser considerados para efeitos
de mudança de Nível de Ca-
pacitação.

VII — Ambiente Organi-
zacional — corresponde a
uma área específica de atua-
ção do servidor no cumpri-
mento das atividades afins
ou complementares, organi-
zado a partir das necessida-
des institucionais e que ori-
entam a política de desenvol-
vimento de pessoal.

VIII — Usuários — pessoas
ou coletividades internas ou
externas à Instituição Federal
de Ensino, que usufruem dire-
ta ou indiretamente dos servi-
ços por ela prestados.

Título III - Da Estrutura da
Carreira

Capítulo I - Dos cargos
Art. 7° São atribuições ge-

rais dos cargos que compõem
esta Carreira, sem prejuízo

das atribuições específicas:
1. planejar, organizar, exe-

cutar e avaliar as atividades
inerentes ao apoio técnico-
administrativo ao ensino;

II. planejar, organizar,
executar e avaliar as ativida-
des inerentes à pesquisa e à
extensão nas Instituições Fe-
derais de Ensino;

III. executar tarefas espe-
cíficas, utilizando-se de recur-
sos materiais, financeiros e
outros de que a Instituição
Federal de Ensino disponha,
a fim de assegurar a eficiên-
cia, a eficácia, a produtivida-
de e a efetividade das ativi-
dades de ensino, pesquisa e
extensão;

Comentário: O conceito
de eficácia está, para nós, ade-
quadamente suprido pelo
conceito de efetividade. A
produtividade não é tolera-
da como referência para o
serviço público.

Defendemos o seguinte
texto: “... assegura a eficiên-
cia e a efetividade social das
atividades...”.

IV. exercer mediante de-
signação ou nomeação espe-
cíficas, atividades de direção,
assessoramento, chefia, coor-
denação e assistência na pró-
pria Instituição Federal de
Ensino.

Comentário: A nossa po-
sição de que a possibilidade
não se restrinja à IFE

§1° As atividades descritas
no inciso 1 e II deste artigo
serão exercidas de acordo com
o Ambiente Organizacional.

§2° As atribuições especí-
ficas de cada cargo serão de-
finidas em regulamento.

Capítulo II — Da Matriz
Hierárquica

Art. 8º Os cargos da Car-
reira Técnica-administrativa
em Educação estão organiza
dos em classes conforme dis-
posto no Anexo I.

§1° As classes, conforme
disposto no inciso III do arti-
go 6°, estão dividas em cinco,
denominadas de Classes A,
B, C, D e E.

§2° Á relação dos cargos e
a identificação das classes a

que pertencem, estão defini-
das a partir de suas descri-
ções e critérios de escolarida-
de, experiência, responsabi-
lidade, risco e esforço físico.

Comentário: Vale registrar
que a posição do governo era
de que a escolaridade deve-
ria ser o único critério para
efeito de classificação dos
cargos nas classes. A redação
acima contempla a posição
das entidades que defendem
a inclusão das demais variá-
veis como critérios para a
classificação dos cargos.

Art. 9º A matriz hierárqui-
ca dos Cargos da Carreira
Técnica-Administrativa em
Educação é estruturada em
classes, níveis de capacitação
e padrões de vencimento,
conforme Anexo II desta Lei.

Comentário: Aqui há um
erro, dado que a matriz hie-
rárquica é da carreira e não
dos cargos.

§ 1º A matriz hierárquica a
que se refere o caput será
composta de cinco classes,
com quatro níveis de capaci-
tação cada, e trinta e nove
padrões de vencimento, jus-
tapostos com intervalo de um
padrão entre os níveis de ca-
pacitação e dois padrões en-
tre as classes.

§ 2º A cada nível de capa-
citação correspondem dezes-
seis padrões de vencimento.

§ 3º Os padrões de venci-
mentos, têm diferença cons-
tante entre si.

Comentário: O governo
aceitou a nossa reivindicação
quanto a estrutura da matriz
salarial (5 classes, 4 níveis de
capacitação, 16 padrões de
vencimentos por nível de ca-
pacitação, 39 padrões no to-
tal e diferença constante en-
tre os padrões)

Título IV— Do Ingresso no
Cargo e das Formas de De-
senvolvimento

Capítulo 1— Do Ingresso
no Cargo

Art. 10 O ingresso nos car-
gos da Carreira Técnica-Ad-
ministrativa em Educação far-
se-á no padrão inicial da res-
pectiva classe, mediante con-

fica e a geral, nesta incluída a
educação formal; e,

IX- avaliação do desem-
penho funcional dos servido-
res, como processo pedagó-
gico, realizada mediante cri-
térios objetivos decorrentes
das metas institucionais, re-
ferenciada no caráter coleti-
vo do trabalho e nas expecta-
tivas dos usuários.

X - acesso ao exercício de
direção, assessoramento,
chefia, coordenação e assis-
tência na própria Instituição
Federal de Ensino.

Comentário: A nossa po-
sição de que a possibilidade
não se restrinja à IFE

Art. 5° Caberá à Institui-
ção Federal de Ensino avali-
ar anualmente a adequação
do quadro de pessoal às suas
necessidades, propondo ao
Ministério da Educação, se for
o caso, o seu redimensiona-
mento, consideradas, entre
outras, as seguintes variáveis:

I. as demandas institucionais;
II. a relação numérica entre

os quantitativos de cargos e
empregos do Plano de Carrei-
ra de Técnico-administrativo
em Educação e de usuários;

III. as inovações tecnoló-
gicas e,

IV. a modernização dos
processos de trabalho no
âmbito da Instituição.

Título II— Dos Conceitos
Art. 6° Para todos os efei-

tos desta Lei, aplicam-se os
seguintes conceitos:

I - Plano de Carreira - con-
junto de princípios, diretri-
zes e normas que regulam o
desenvolvimento profissio-
nal dos indivíduos que inte-
gram determinada carreira,
constituindo-se em instru-
mento de gestão do órgão ou
entidade;

II - Carreira - conjunto de
classes de cargos de mesma
natureza do trabalho ou ati-
vidade, escalonadas segundo
a responsabilidade e com-
plexidade inerentes a suas
atribuições;

Comentário: Não há con-
cordância com este conceito.
Trabalhamos somente com o
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curso público de provas ou
de provas e títulos, observa-
das a escolaridade e experi-
ência estabelecidas no Ane-
xo III desta Lei, observados
os requisitos fixados na le-
gislação pertinente.

§ 1º O concurso referido no
caput deste artigo poderá ser
realizado por áreas de especi-
alização, organizado, incluin-
do, se for o caso, curso de for-
mação, conforme dispuser o
edital de abertura do certame,
em uma ou mais fases obser-
vada a legislação pertinente.

§ 2º O edital definirá as
características de cada fase
do concurso público, os re-
quisitos de escolaridade, for-
mação especializada e expe-
riência profissional, critérios
eliminatórios e classificatóri-
os, bem como eventuais res-
trições e condicionantes.

Comentário: Nossa posi-
ção era de que deveria ser obri-
gatória a realização do Con-
curso Público em 2 etapas. O
governo prevê as duas etapas,
mas propõe que as instituições
é que devem decidir quando
adotar as 2 etapas.

Capítulo II - Das Formas
de Progressão

Art. 11 Os servidores ocu-
pantes de cargos da Carreira
Técnica-Administrativa em
Educação desenvolvem-se,
mudando de nível de capaci-
tação ou de padrão de venci-
mento, nas seguintes formas:

I - Promoção por Capacita-
ção Profissional - é o instituto
pelo qual o servidor que hou-
ver participado de eventos de
capacitação, compatível com o
cargo ocupado, o ambiente
organizacional e a carga horá-
ria, respeitado o interstício de
dezoito meses, poderá sofrer
mudança de nível de capacita-
ção de acordo com a tabela
expressa no Anexo IV.

Comentário1: Aqui há
uma mudança somente de
nomenclatura: de progressão
para promoção

Comentário2: o governo
propõe que haja um interstí-
cio de 18 meses para mudança
de nível de capacitação. Esta
hipótese não estava prevista
em nosso projeto original.

Comentário3: Aqui é ne-
cessário incluir um parágra-

fo com a seguinte redação:
“O servidor ocupará, no novo
Nível de Capacitação, padrão
de vencimento na mesma
posição relativa que ocupa-
va anteriormente e, para tan-
to, considera-se posição re-
lativa a distância do padrão
de vencimento em relação ao
primeiro e ao último padrões
da escala do respectivo Nível
de Capacitação”.

II - Progressão por Mérito
Profissional - o instituto pelo
qual o servidor, a cada dois
anos de efetivo exercício, des-
de que apresente resultado
satisfatório na avaliação de
desempenho periódica, pode-
rá ser posicionado no padrão
de vencimento imediatamen-
te subseqüente ao grau de ca-
pacitação a que pertence.

Comentário: Trata-se, de
fato, de NIVEL de Capacita-
ção e não de GRAU.

Parágrafo único - O Minis-
tério da Educação regula-
mentará o Programa de Ca-
pacitação e Aperfeiçoamento
e o Programa de Avaliação de
Desempenho, de que trata
este artigo, conforme previs-
to no artigo 27.

Capítulo III - Do Incenti-
vo Funcional

Art. 12. Poderá ser conce-
dido incentivo ao servidor
que adquirir grau de educa-
ção formal superior ao exigi-
do para o cargo em que está
posicionado, denominado
de Incentivo à Qualificação.

Comentário 1: A expres-
são “poderá” apenas faculta
a concessão do incentivo.
Essa palavra deve ser substi-
tuída por “será”.

Comentário 2: Esta redação
supera a posição inicial do go-
verno de somente admitir in-
centivo por titulação superior
àquela prevista para a classe.
Ao admitir o incentivo para ti-
tulação superior à exigida para
o cargo, o governo aceita a po-
sição do movimento.

Comentário 3: A mudan-
ça no nome do incentivo está
sendo estudada com o intui-
to de se ter uma conceitua-
ção adequada..

Comentário 4: O governo
não inclui em sua Minuta ini-
cial o Incentivo ao Mérito
para os servidores que este-

jam no padrão 16, com mais
de 30 anos e que tenham de-
sempenho satisfatório. Este
incentivo em nada se confun-
de com o estímulo a perma-
nência que está na Emenda
Constitucional 41 (que devol-
ve ao servidor que tenha con-
dições legais de se aposen-
tar, a sua contribuição previ-
denciária). Este tema, junta-
mente com os demais, deve-
rá ser debatido na reunião de
amanhã (21/07).

Caso não seja possível
manter o incentivo, uma al-
ternativa é ampliar o número
de padrões da tabela salarial.

Art. 13 O Incentivo à Quali-
ficação será devido com base
em percentual calculado so-
bre o padrão de vencimento
correspondente ao cargo ocu-
pado pelo servidor, na forma
do Anexo V a esta Lei, levan-
do-se em consideração os se-
guintes parâmetros:

I. a aquisição de título em
área de conhecimento com
correlação direta à de atua-
ção do servidor ensejará mai-
or percentual de incentivo do
que em área de conhecimen-
to com correlação indireta; e,

II. os títulos correspon-
dentes ao ensino fundamen-
tal e ao ensino médio, quan-
do excederem a exigência de
escolaridade mínima para
qualquer Cargo, serão consi-
derados para efeito de incen-
tivo à qualificação, como co-
nhecimento com correlação
direta com o ambiente orga-
nizacional do servidor.

§ 1° Os percentuais de In-
centivo à Qualificação, pre-
vistos no Anexo V, não são a
cumuláveis e serão incorpo-
rados aos respectivos pro-
ventos por ocasião da apo-
sentadoria, bem como serão
considerados para fins de ins-
tituição de pensão.

§ 2° A definição das áreas
de conhecimento com relação
direta e indireta será objeto
de regulamentação do Poder
Executivo, de acordo com as
diretrizes nacionais previstas
no § 10 do Artigo 27.

Comentário: Havia posi-
ção de não admitir o incenti-
vo quando a correlação fosse
indireta. A Minuta apresenta-
da supera esta questão.

Título V - Da Remuneração
Ad. 14. A remuneração

será composta do valor cor-
responde ao padrão de venci
mento, do nível de capacita-
ção e classe ocupados pelo
servidor, acrescidos, se for o
caso, dos incentivos previs-
tos nesta Lei e das demais
vantagens pecuniárias esta-
belecidas em Lei.

Art. 15. A tabela de valo-
res dos padrões de venci-
mento obedece aos seguin-
tes critérios:

I. A diferença percentual
entre um padrão de venci-
mento e o seguinte será fixo
em toda a tabela.

II. A posição relativa entre
o conjunto de 16 (dezesseis)
padrões de venci mento, de
cada nível de capacitação, em
relação a outro, e por sua vez,
Classe a Classe, é a descrita
no Anexo II desta Lei; e

III. Os valores monetários
dos padrões de vencimento
da tabela definida no inciso
anterior, serão obtidos pela
aplicação sobre o menor ven-
cimento do cargo do servidor,
dos multiplicadores constan-
tes do Anexo II desta Lei.

Parágrafo único - Sobre os
vencimentos referidos neste
artigo, incidirão os reajustes
concedidos a título de revisão
geral da remuneração dos ser-
vidores públicos federais.

Comentário: O governo
aceitou a nossa proposta fal-
tando, no entanto, definir qual
o valor do step (diferença per-
centual entre os padrões de
vencimento), sem o que é im-
possível se construir simula-
ções quanto a custo da carreira.

Título VI— Do Enquadra-
mento

Capítulo 1— Da Abran-
gência e Implementação

Art. 16. O enquadramento
previsto nesta Lei abrange
todos os servidores públicos
civis das Instituições Fede-
rais de Ensino e será efetua-
do de acordo com as respec-
tivas denominações e atri-
buições do cargo ocupado,
requisito de formação profis-
sional, com base na Tabela
de Correlação, constante do
Anexo VI, desta Lei.

Parágrafo único - Os ser-
vidores redistribuídos para

as Instituições Federais de
Ensino serão enquadrados
nesta carreira.

Comentário: Nossa posi-
ção é a de garantir enquadra-
mento também para os que
vierem a ser redistribuídos. A
posição do governo é garan-
tir para os já redistribuídos.

Art. 17. O enquadramento
dos servidores referidos no
art. 18 dar-se-á mediante op-
ção irretratável do servidor,
a ser formalizada no prazo de
sessenta dias, a contar da vi-
gência desta Lei, na forma do
Termo de Opção, fixado em
Regulamento.

Parágrafo único - O servi-
dor que não formalizar a op-
ção pelo enquadramento, na
forma do “caput” deste arti-
go, ficará submetido à Lei n°
7.596, de 10 de abril de 1987,
compondo quadro em extin-
ção cujos cargos serão trans-
postos para o Plano de Car-
reira Técnico-administrativo
em Educação, na medida em
que vagarem.

Comentário: A opção era
uma alternativa prevista em
nosso projeto.

Art. 18. A opção de que tra-
ta o art. 19° implica renúncia
às parcelas de valores incor-
porados à remuneração por
decisão administrativa ou ju-
dicial prolatada ou imple-
mentada até a data imediata-
mente anterior à data da vi-
gência desta Lei, mantendo-
se a eventual diferença entre
o montante total da remune-
ração percebida na situação
anterior e a decorrente do
disposto nesta Lei na forma
de Vantagem Individual no-
minalmente identificada de-
corrente de decisão judicial,
sobre a incidirão, exclusiva-
mente, os percentuais de re-
ajuste decorrentes da revisão
geral de remuneração previs-
ta no ad. 37, da Constituição
Federal, concedidos a partir
da entrada em vigor desta Lei.

Comentário: Este artigo
retoma a questão das parce-
las incorporadas por ganhos
administrativos ou judiciais.
Nossa posição é radicalmen-
te contra esta proposta.

Art. 21°. Será de até 180
(cento e oitenta) dias, o pra-
zo para conclusão do enqua-
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dramento.
Comentário: Aqui o gover-

no propõe ampliar o prazo de
enquadramento de 120 para
180 dias. Esta questão deverá
ser decidida na Mesa a luz das
mudanças das tarefas de en-
quadramento, em razão de
eventuais escalonamentos da
repercussão financeira.

É importante assegura a re-
troatividade dos efeitos finan-
ceiros do enquadramento.

Art. 19. A implantação do
disposto nesta Lei dar-se-á
de forma homogênea, com
tratamento eqüitativo para
casos similares, em âmbito
nacional, em todas as Insti-
tuições por ela abrangidas.

Art. 20. Haverá em cada Ins-
tituição Federal de Ensino
uma Comissão de Enquadra-
mento responsável pela apli-
cação do disposto neste capí-
tulo e que se extinguirá ao fi-
nal do processo.

§ 1° O resultado do traba-
lho efetuado pela comissão de
que trata o caput deste artigo
será objeto de homologação
pelo colegiado superior da
Instituição Federal de Ensino.

§ 2° A Comissão de En-
quadramento será compos-
ta, paritariamente, por inte-
grantes da Carreira Técnica-
administrativa em Educação,
escolhidos pelos seus pares,
e representantes da admi-
nistração superior da Insti-
tuição Federal de Ensino.

Art. 21. O posicionamen-
to do servidor no padrão de
vencimento, será efetuado
automaticamente de acordo
com o tempo de efetivo exer-
cício do mesmo no cargo
ocupado e no Sistema Fede-
ral de Ensino, na forma do
anexo VIII a esta lei.

§ 1° Para efeito do dispos-
to neste artigo, serão compu-
tados os anos completos de
ser viço no mesmo cargo no
Sistema Federal de Ensino, fi-
cando as frações em meses e
dias como contagem inicial
dos interstícios necessários
aos mecanismos de desenvol-
vimento previstos nesta Lei.

§ 2° No caso de o servidor
ter tempo de serviço anteri-
or e não simultâneo, em car-
go distinto do atual, no Ser-
viço Público Federal, os anos

completos de efetivo exercí-
cio neste cargo serão compu-
tados na razão de 1 (um) pa-
drão de vencimento para
cada 4(quatro) anos, ou fra-
ção superior a 2(dois) anos.

Comentário: A redação
dada pelo governo não deixa
claro qual o critério ou critéri-
os a serem adotados para en-
quadramento do servidor no
padrão de vencimento. Fala
em 1 padrão para cada 4 anos
de serviço em cargo ocupado
anteriormente no Serviço Pú-
blico, no entanto, não define
o critério para a contagem de
tempo no cargo atualmente
ocupado e na instituição.

A nossa posição permane-
ce a de que o critério único
deve ser o de tempo de servi-
ço público federal.

§ 3° Na hipótese do enqua-
dramento previsto no caput
deste artigo resultar ao servi-
dor posicionamento em Pa-
drão de Vencimento de valor
pecuniário inferior ao atual-
mente percebido, será este en-
quadrado em padrão da mes-
ma Classe e Nível de Capacita-
ção, cujo vencimento seja igual
ou superior ao mais próximo
que estiver percebendo.

Art. 23. Ficam extintos, por
incorporação aos valores dos
vencimentos fixados pelo
Anexo IV, os valores recebi-
dos pelos servidores abran-
gidos por esta Lei a título de
diferença individual e vanta-
gem pessoal, ou decorrentes
de sentença judicial, ressal-
vada a vantagem pecuniária
instituída pela Lei n° 10.698,
de 2 de julho de 2003.

Comentário: A exemplo
do artigo 18 a nossa posição
é pela sua supressão.

§ 1º A aplicação do dis-
posto nesta Lei não poderá
implicar redução de remune-
rações, proventos e pensões.

§ 2º Constatada a redução
de remuneração, proventos
ou pensão, decorrente da apli-
cação do disposto nesta Lei,
a diferença será paga a título
de vantagem pessoal nomi-
nalmente identificada, sujei-
ta exclusivamente à atualiza-
ção decorrente de revisão ge-
ral da remuneração dos ser-
vidores públicos federais.

Art. 24. A Comissão de En-

quadramento identificará os
servidores que fazem jus à in-
centivos funcionais, que se-
rão aplicados conforme o dis-
posto no Capítulo III do Tí-
tulo V desta Lei.

Art. 25. O enquadramento dos
integrantes da Carreira Técnica-
Administrativa em educação no
nível de capacitação será efetu-
ada da seguinte forma:

I. a comissão de enqua-
dramento deverá consultar a
Instituição Federal de Ensi-
no sobre a averbação de cur-
sos de capacitação, treina-
mento ou pós graduação,
concluídos e certificados até
a data desta Lei e deverá ve-
rificar, entre os cursos aver-
bados nos assentamentos
funcionais, quais deles se
adaptam aos critérios estabe-
lecidos nesta Lei;

Comentário: Deve ser re-
tirada a pós-graduação pois
ela não define mais a mudan-
ça de Nível de Capacitação.

II. o servidor será enqua-
drado no nível de capacitação
correspondente aos títulos
que possua averbados, obser-
vada a adequação a que se
refere o inciso anterior;

Parágrafo Único - Os títu-
los averbados após a publi-
cação da designação da co-
missão de enquadramento
serão analisados, pela Insti-
tuição Federal de Ensino,
como pedidos de progressão
por titulação profissional,
obedecidos os prazos defini-
dos na lei após termina do o
processo de enquadramento.

Comentário: trocar as ex-
pressões negritadas, respec-
tivamente, por “Os certifica-
dos” e por “promoção por ca-
pacitação profissional”

Capítulo II— Dos recur-
sos sobre o enquadramento

Art. 25. O servidor terá até
120 (cento e vinte) dias, a par-
tir da data de publicação do
ato de enquadramento no Di-
ário Oficial da União, para in-
terpor recurso junto à comis-
são de enquadramento, que
terá 30 (trinta) dias, a contar
do prazo de entrada do mes-
mo, para proferir a decisão.

Parágrafo único. Persis-
tindo a inconformidade
quanto à decisão da comis-
são de enquadramento, o

servidor poderá recorrer às
instâncias recursais da Insti-
tuição Federal de Ensino.

Título V Das Disposições
Finais e Transitórias

Art. 26. Os efeitos desta Lei
se aplicam aos servidores
inativos e aos pensionistas
regidos pela lei 10.302 de 31
de outubro de 2001.

Comentário: Substituir a
expressão “inativos” por
“aposentados”.

Art.27 Para garantir o cum-
primento dos princípios e
das diretrizes fixados no- art.
3° desta Lei, cada Instituição
Federal de Ensino deverá
manter um Plano de Desen-
volvi mento Institucional e,
dele decorrente um Plano de
Desenvolvimento dos Inte-
grantes da Carreira Técnica-
Administrativa em Educação.

§ 1°. O Plano de Desen-
volvimento Institucional de-
verá contemplar:

I. o dimensionamento das
necessidades institucionais,
com definição de modelos de
alocação de vagas que con-
templem a diversidade da
instituição;

II. um Programa de Capa-
citação e Aperfeiçoamento e;

III - um Programa de Ava-
liação de Desempenho.

§2° O Plano de Desenvol-
vimento Institucional será
elaborado com base em di-
retrizes nacionais estabeleci-
das em regulamento do Po-
der Executivo e desenvolvi-
dos com a participação efeti-
va da comunidade interna e
dos usuários da Instituição.

§ 3° O regulamento de que
trata o caput deste artigo será
editado no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias, a
contar da publicação desta
Lei, e resultará de estudo a
ser realizado por grupo de
trabalho instituído no âmbi-
to do Ministério da Educa-
ção, do qual participarão re-
presentantes daquele Minis-
tério, dos dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino
e das entidades nacionais re-
presentativas dos técnico-ad-
mintstrativos em Educação.

§ 4° A partir da publicação
do regulamento de que trata
este artigo, as Instituições Fe-
derais de Ensino disporão

dos prazos de até 180 (cento
e oitenta) dias para imple-
mentar o Programa de Capa-
citação e Aperfeiçoamento e
de 360 (trezentos e sessenta)
dias para iniciar a execução
do Programa de Avaliação de
Desempenho.

§ 5° Até que seja implan-
tado o Programa de Avalia-
ção de Desempenho, previs-
to neste artigo, a Progressão
por Mérito Profissional em
cada Instituição Federal de
Ensino, será processada se-
gundo os critérios vigentes na
data da publicação desta Lei,
aplicáveis ao Plano Unido ce
Classificação e Retribuição de
Cargos e Empregos.

Comentário: Foi integral-
mente aceita a nossa propos-
ta de se instituir um Plano Ins-
titucional de Desenvolvimen-
to de Pessoal e Programas de
Capacitação e Avaliação, in-
clusive no que respeita a pra-
zos e forma (participação dos
sindicatos na construção)

Art. 28 As atividades fun-
cionais supridas, no âmbito
do Sistema Federal de Ensi-
no, mediante a contratação
de pessoas jurídicas serão
objeto de avaliação e de defi-
nição de política específica
pelo Ministério da Educação,
no prazo de 12(doze) meses.

Comentário: Nossa pro-
posta é afirmar nesta Lei o
fim da terceirização de ativi-
dades permanentes dos téc-
nico-administrativos.

Ari. 29. Esta Lei entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Art. 30. Revogam-se as dis-
posições em contrário, em es-
pecial as constantes...

Anexos:
Anexo 1— Tabela de Car-

gos e Classes
Anexo I Matriz Hierárquica
Anexo III — Classes/Cargos

— escolaridade experiência
Anexo IV — Tabela de capa-

citação
Anexo V — Tabela de Titu-

lação
Anexo VI— Correlação NA/

NI/NS — Classes
Anexo VII— Tempo de Ser-

viço no Cargo — conversão
Comentário: Parte dos ane-

xos já foram construídos nas fa-
ses anteriores e precisam ser re-
visados e ajustados.
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