
Informativo da CIS
Olá trabalhadoras e trabalhadores

TAEs da UFABC.
Fazemos parte da Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos
TAEs, nos termos estabelecidos pela Lei nº 11.091/2005 que criou

nosso plano de carreira, o PCCTAE, e este é o informativo semanal
que enviaremos a toda a categoria. 

As instabilidades do atual contexto nos leva a buscar maior
proximidade e diálogo com toda a categoria, visto que diversas

ameaças a direitos conquistados e à oferta de serviços públicos à
sociedade pairam em nosso horizonte.

Recentemente, por meio de nossa
representação no Comitê de
Capacitação e Qualificação de
Pessoal (CCQP), soubemos da
tentativa de um ataque duríssimo a
nosso plano de carreira por parte do
atual governo federal, em meio a
suas barganhas políticas temerárias
e sua condução errática e incapaz
diante da pandemia de Covid-19.

Conforme e-mail da SUGEPE do dia
18 de agosto, houve tentativa por
parte do governo, com a Lei
Complementar 173/2020, em proibir
até 31 de dezembro de 2021 a

Desde 23 de março, data em que a
Lei Complementar 173/2020 foi
apresentada, foram necessárias 5
manifestações oficiais de órgãos do
governo para estabelecer qual seria
seu entendimento e sua
aplicabilidade. Entre idas e vindas,
somente em 1 de julho a
Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional estabeleceu que os
dispositivos daquela lei não se
aplicariam às licenças para
capacitação, aos afastamentos para
qualificação e às progressões
funcionais, já assegurados em lei
anterior.
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concessão dos seguintes direitos
previstos em lei:

aumento, reajuste ou
readequação de remuneração;

majoração de auxílios ou
benefícios de qualquer
natureza, inclusive os de
cunho indenizatório;

que esse período fosse
contado para concessão de
qualquer mecanismo que
aumentasse a despesa
com pessoal em decorrência
da aquisição de determinado
tempo de serviço, ou seja,
progressão por tempo de
serviço.

Nós da CIS queremos compartilhar
nossa preocupação a respeito do
risco a que as carreiras no serviço
público estão submetidas, em
especial a nossa, regida pela Lei
nº11.091 do PCCTAE. Riscos que
sequer são conhecidos, uma vez
que tentativas tão radicais de
desmonte do Estado brasileiro se
tornaram rotineiras no atual governo,
dificultando até mesmo seu
acompanhamento. Fiquemos
atentas e atentos!

   Ainda preocupados com a qualidade de vida de nossa categoria, a CIS
encaminhou à reitoria da UFABC no dia 21 de agosto um questionamento a
respeito de ações que vêm surgindo na Universidade no sentido de retomada
das atividades presenciais de trabalho, ainda em meio à pandemia de Covid-
19. Para tanto, levamos em consideração conhecimento produzido por
pesquisadores da Universidade e veiculados na imprensa, que aponta para o
risco de aumento de casos em ações precipitadas de retomada. Até o
momento não recebemos resposta. Destacamos que o e-mail enviado pela
reitoria em 24 de agosto acabou por agravar nossas preocupações, já que
nosso questionamento é no sentido de ter acesso, com a maior transparência
possível, aos critérios de saúde pública que balizarão essas decisões de
retomada presencial dos trabalhos, de que forma afetarão nossa categoria e
qual o cronograma em debate para que essa retomada ocorra. Tão logo
tenhamos o retorno da reitoria, compartilharemos com a categoria.

A fim de estreitarmos nosso diálogo, mandaremos e-mails semanais à
categoria, atualizando sobre os temas avaliados pela CIS. Ainda nesse

sentido, nas próximas semanas começaremos pesquisas recorrentes e curtas
sobre assuntos que impactem nosso trabalho e carreira, como as condições

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/08/19/taxa-de-contagio-abaixo-de-1-nao-e-certeza-de-diminuicao-da-covid-19


que enfrentamos no trabalho remoto, seja no presente ou no futuro pós-
pandemia. Essas pesquisas serão fundamentais para embasar nossa atuação,

portanto, participem sempre que possível.
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