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Dia 26/02 08h00 Recepção
09h00 Abertura: apresentação da Coordenação Jurídica e de
Relações de Trabalho e informes da reunião com o Governo
09h30 Apresentação dos membros da CNSC
10h00 Mesa de debate: FASUBRA, SINASEFE, CONIF, FORGEPE
Mudança nos padrões de vencimento e capacitação
RSC
Técnico substituto

11h00 Perguntas do plenário
Sorteio das 15 questionamentos

13h00 Almoço
14h30 Mesa de debate
Relação CIS - FASUBRA - CNSC
Dimensionamento

15h00 Início dos Grupos de Trabalho
17h00 Sistematização dos GTs
18h00 Término
Dia 27/02 08h30 Recepção
09h00 Apresentação dos GT
11h30 Considerações da mesa e encerramento do bloco
12h00 Almoço
13h00 Sistematização dos resultados dos GTs
CNSC + Coordenação Jurídica e Relações de Trabalho

14h00 Apresentação da sistematização; considerações finais,
apresentação das próximas etapas, II Encontro, tarefas para
o próximo período e temas estruturantes
14h30 Plenário: dúvidas, considerações, intervenções
Sorteio de 25 falas de 3 minutos

16h00 Encerramento: considerações finais
16h30 Término do Encontro
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17h45 Encerramento do primeiro dia
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SOBRE O DEBATE DE APRIMORAMENTO DE CARREIRA
Um dos termos negociados na greve de 2015 foi o aprimoramento de carreira,
com rodadas de negociação com o governo com prazo até 31 de maio de 2016.
A primeira rodada de negociações aconteceu no ano passado e foi definida a
metodologia para cumprimento da agenda. Após esta primeira reunião, as entidades
que compõem a mesa ficaram de encaminhar propostas de alterações da lei e temas
para debate.
A FASUBRA definiu em plenária (ID 05 de 18/12/2015) encaminhar minuta de
alteração da Lei 11.091/2005 - PCCTAE com mudanças pequenas pontuais de temas que
foram amplamente debatidas nas categorias (minuta em ID 01 de 07/01/2016), como,
por exemplo, incorporação do VBC (Vencimento Básico Complementar), entre outras.
Além da minuta, a plenária aprovou que a FASUBRA discuta com o governo os
seguintes temas:
a) Aumento dos padrões de vencimento e da capacitação;
b) Anexo III;
c) RSC;
d) Técnico-substituto.

CALENDÁRIO DE CARREIRA
Veja o calendário com as próximas atividades e programe a discussão na sua
Universidade:
MARÇO
Debate nas bases através de seminários, encontros, assembleias
II Encontro Nacional de Aprimoramento de Carreira
dia 31 de março
sistematização dos debates produzidos nas bases para votação em plenária
ABRIL
Plenária Nacional - dias 01, 02 e 03 de abril
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Estes temas precisam ainda de elaboração na categoria, por isso, foi definido um
calendário específico para o debate de carreira como forma de garantir a acumulação
coletiva e pela base dos temas que estão na mesa, dentro do prazo estabelecido no
acordo. Também comporá os temas de debate sobre carreira o dimensionamento,
ponto já pautado pelo MEC em que a FASUBRA precisa ter mais acúmulo.
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DIMENSIONAMENTO
Além do aprimoramento de carreira, outro tema em debate nas mesas de
negociação com o governo é o dimensionamento.
O governo apresentou uma minuta de projeto de Lei em que apresenta uma
fórmula para ser aplicada a todas as Universidades como forma de calcular o
quantitativo de pessoal.
A fórmula apresentada pelo governo tem uma série de problemas, desde o fato
de desconsiderar as peculiaridades de cada Universidade, bem como trabalha com foco
no número de alunos matriculados em cursos regulares e presenciais de graduação e
pós-graduação. Esta fórmula desdenha o potencial de extensão universitária, o trabalho
com pesquisa, os Hospitais Universitários, as creches universitárias, entre outras
estruturas que não compõem o ensino regular.
Foram diversos os fatores que a FASUBRA elencou como "pontos problemas" da
fórmula e encaminhou ao MEC um rol de questionamentos. O MEC fez uma reunião com
a FASUBRA apresentou sua argumentação sobre os pontos levantados.
Tanto as perguntas da FASUBRA como as respostas do MEC foram apresentadas
em IG e debatidas com o Comando de Greve, porém, até o presente momento, nós não
levamos à votação se teremos acordo ou não com a proposta do governo e não
apresentamos também nenhuma contraproposta.
Por este motivo, o tema dimensionamento também é parte do rol de discussões
do Aprimoramento de Carreira.

O ponto de pauta foi a apresentação da proposta de dimensionamento a partir
da minuta que o MEC entregou à FASUBRA indicando uma fórmula para cálculo do
número de TAEs para as Universidades. No mês de junho, a representação da FASUBRA
da CNSC fez um estudo sobre esta proposta e a Direção Nacional apresentou
questionamentos ao Governo, que foram respondidos na reunião de hoje (16/07).
O objetivo da reunião fixou-se na apresentação da fórmula e explicação de
como ela foi planejada. Neste ponto, o Governo informou que a base material para a
fórmula foi exclusivamente a compreensão de que os alunos são os maiores indicadores
da Universidade porque são a razão da Universidade existir. Assim, o indicador de
referência base é a razão de 1 técnico para 15 alunos. Para preparo da fórmula foi
utilizado como referência as matrizes Orçamento Custeio e Capital (OCC) e a matriz de
cálculo docente (na base de 18 alunos para 1 docente, utilizada pela OCDE).
A fórmula considera somente para cômputo de matrículas alunos de graduação
(presencial e à distância) e pós-graduação. Para diferenciar as demandas de cada nível, é
estipulado um critério de ponderação. Além da ponderação, a fórmula atribui às
matrículas bonificações computadas por percentuais de acordo com a área de atuação e
cursos noturnos. Esta é a fórmula.
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RELATO DA REUNIÃO MEC E FASUBRA SOBRE DIMENSIONAMENTO
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No artigo 2º identificamos que a proposta apresentada considera os limites do
Decreto 7.232 de 19 de julho de 2010, decorre daí os seguintes questionamentos:
1. Vagas anteriores a 2010 ficaram de fora do dimensionamento?
Sim. O decreto 7.232/2010 é utilizado como quadro de referencia inicial (marco zero) de
cada IFES. O termo “limites do decreto” se referem a restrições como, por exemplo:
quantitativos de lotações dos cargos C, D e E, excluindo os quantitativos de A e B e que
não se aplicam a cargos extintos.
2. Como ficam as vagas de cargos extintos oriundos de aposentadorias posteriores a
2010?
De acordo com o MEC se forem vagas de cargos extintos de níveis C ou D poderão ser
substituídas por outras funções C ou D. As vagas de cargos A e B não retornam para a
instituição.
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Apresentamos os vários questionamentos com relação à fórmula que não
responde necessariamente à demanda das universidades porque generaliza e porque
parte de uma razão muito baixa no cômputo de TAEs x alunos. A resposta do MEC foi
que as bonificações, na avaliação deles, corrigem as distorções e que o cômputo de TAE
x alunos é baseado em número que eles consideram "bom", sem uma base que
justifique, apenas o fato de ser próximo à realidade.
Na conta estão desconsiderados os trabalhadores em hospitais que tem uma
matriz própria adotada pela OMS, é chamada matriz OMS/REUF. Esta matriz foi utilizada
pela EBSERH para realizar sua proposta de dimensionamento.
Foi apresentada uma simulação com base nos dados de 2013. De acordo com o
MEC esses dados são do censo de 2013, portanto, já estão defasados, entretanto, como
o censo de 2014 não esta concluído, é a única base de calculo existente e de lá para cá
tiveram variações significativas.
De acordo com o MEC, a fórmula se propõe a se reajustar de maneira
permanente, ou seja, como é baseada em número de matrícula, quando aumentam as
matrículas, automaticamente mudam os valores.
A avaliação do MEC é que de fato existe defasagem nas contratações e que
muitas universidades trabalham com um quantitativo de pessoal aquém da necessidade
e a fórmula, para eles, expressa essa proporção. Por outro lado, a fórmula também
mostra que existem na avaliação do MEC universidades infladas, ou seja, com um
número maior de TAEs do que a necessidade. Nestes casos, o MEC reconhece que não
pode redistribuir.
O MEC explicou também que a fórmula se baseia numa análise que eles
chamam de quantitativa e não qualitativa que significa que dá um indicador de quantos
técnicos a universidade pode ter, porém, pela autonomia universitária quem definiria
qualitativamente, ou seja, em que função e quantos seriam por instituição, seriam as
universidades. Por exemplo, a universidade tem direito a 100 TAEs e poderá escolher se
quer 10 nível C, 20 nível D e 70 nível ou como melhor achar.
Quanto aos questionamentos apresentados pela FASUBRA, segue abaixo, as
respostas:
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3.
E como se dará a correção das distorções existentes entre as IFES em 2010,
situação em que determinada universidade tinha/tem um número maior de
trabalhadores e outras um numero menor, embora com numero de cursos, alunos e
outros indicadores maiores? A distorção histórica será mantida?
Para o MEC, a nova fórmula apresentada corrigirá as distorções existentes.
4.
Será considerada a real força de trabalho, (terceirizados, contratados, bolsistas
que exercem atividades de técnico-administrativo, entre ouros), como indicador da
necessidade ou apenas o quadro efetivo das IFES na composição da matriz de
distribuição de vagas?
Não. São considerados apenas os TAEs. Para o MEC, ao se aplicar a fórmula de
dimencionamento, será solucionado o problema dos demais vínculos que realizam os
trabalhos dos TAEs.
5.
Não serão considerados os cargos dos níveis de classificação A, B e um grande
número de cargos do nível de classificação C?
Os cargos de níveis A e B não serão repostos nem considerados como efetivo, os cargos
de nível C extintos serão transformados para outros não extintos no mesmo nível de
classificação.

1.
Por que o dimensionamento não abarca os Institutos Federais se a Lei
11.091/2005 trata dos trabalhadores do sistema federal de ensino?
Porque para os IFs existe outra matriz de alocação de vagas. Neste item, solicitamos que
o MEC apresentasse esta matriz, ficando acertado que será convocada uma reunião
conjunta entre SETEC, SESU e FASUBRA para discutir esta matriz.
2. Não são considerados os hospitais veterinários e de clinicas?
Não, para os HUs a matriz para é a da OMS/REUF. Na fórmula apresentada estes
trabalhadores são retirados do número total da universidade.
3. Não serão considerados os laboratórios e fazendas experimentais?
Para o MEC os laboratórios são contabilizados na medida em que são aplicados pesos
diferentes para graduação e pós e para os cursos que usam laboratório de acordo com a
área.
4. Não considera a extensão?
Não. O MEC informa que não pode incluir no cálculo porque é incapaz de quantificar as
necessidades de pessoal para o trabalho da extensão desenvolvida nas IFES e que não
existem dados estatísticos que possam ser utilizados como base de calculo. Por este
motivo, o MEC não tem indicadores para compor uma variável para acrescentar. Assim,
na falta de indicadores, não os contabiliza.
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O artigo 3º nos levou as seguintes indagações:
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5. Não considera as pesquisas que envolvem técnicos?
Para o MEC isso é contabilizado pelos pesos e bonificações baseados nas matrículas da
pós-graduação.
6.
Não considera os colégios de aplicação e os alunos do ensino médio dos IFs e
creches?
Para o MEC tanto creche como colégio de aplicação ou ensino médio são tratados como
laboratório e os pesos e bonificações já preveem isso.
7. Não considera cursos em EAD?
Esta variável foi acrescentada após os questionamentos apresentados pela FASUBRA. Na
revisão acrescenta um peso novo no cálculo de matrículas para EAD.
8.
Qual o motivo de peso maior para o doutorado com o dobrado em relação à
graduação? Doutorado e Mestrado demandam maior volume de trabalho técnicoadministrativo?
De acordo com o MEC o peso maior é para garantir as atividades de laboratórios e de
pesquisas.
9. Não considera a especialização?
Não porque são cursos pagos e não são considerados como pós-graduação.

1. Qual o critério de distribuição dos bônus com percentuais diferentes por áreas de
conhecimento? E por número de Campus, sem considerar características dos mesmos?
Os bônus por área de conhecimento para o MEC se justificam para equalizar o trabalho
diferente em laboratório e atividades diversificadas de cada área de conhecimento. O
número de campus é olhado não por característica, porque a característica refere-se ao
curso/área e o campus é unidade acessória, sendo o trabalhado administrativoburocrático, centralizado no campus principal.
2.
O que é Quadro de Servidores Técnico Administrativo em Educação – QSTAE
ideal? Refere-se ao quantitativo do Decreto 7.232 de 19 de julho de 2010?
O QSTAE ideal é a razão de 1 TAE para cada 15 alunos, sem as bonificações.
3. O que é QSTAE ajustado?
O QSTAE é o valor ponderado, após bonificação e proporções de matrículas, podendo
elevar o QSTAE ideal ou diminuir.
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Já com referencia ao artigo 4º questionamos:
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Finalmente, no artigo 11 ficou a pergunta:
1.
Que motivos levaram o governo a não considerar a participação da CNSC de
acordo com o artigo 4º, item C da Portaria 655 de 1 de março de 2015 que estabelece
as competências da Comissão em relação à matriz de distribuição de vagas e a
proposta anual de necessidades de pessoal das IFE?
Não teve resposta precisa. Solicitamos a sua inclusão na Minuta de Portaria de
Dimensionamento, conforme previsto na Portaria 655, parágrafo 4º e da Lei 11. 091,
artigo 24.

O MEC informou, ainda, que hoje nas universidades existem entre 7 e 8 mil
vagas livres, aproximadamente. Estas vagas livres estão disponíveis para contratação e
depende das universidades abrirem concurso. Dentre essas vagas, algumas podem já
estar em fase de contratação, porém, o controle cabe às universidades.

O dimensionamento da força de trabalho merece amplo estudo em função da
sua complexidade. Este dimensionamento deve ser tanto qualitativo, quanto
quantitativo. Com a implantação do PCCTAE, o dimensionamento em todas as
Instituições Federais de Ensino (IFE), passou a ser uma exigência legal sendo um
elemento estratégico para o planejamento da IFE, como forma de identificação, análise
e quantificação da força de trabalho necessária ao cumprimento dos objetivos
institucionais, considerando os trabalhadores do quadro efetivo, bem como toda e
qualquer forma de vinculo, como, por exemplo, terceirizados, bolsistas, cedidos,
estagiários, enfim, toda pessoa que exerce uma função/atividade permanente na
instituição deve ser contabilizado enquanto força de trabalho necessária para o
funcionamento pleno da IFE.
Variáveis como: número de alunos de graduação, pós-graduação, de colégios de
aplicação, de educação à distância, atividades de extensão também devem ser
consideradas num processo de dimensionamento da força de trabalho, além da
existência de hospitais universitários e hospitais veterinários, pesquisas, entre outras.
Sabemos que diversas instituições já estão em estágio avançado neste debate e
outras já implantaram seu modelo de dimensionamento. É importante que as entidades
de base façam este levantamento e busque os setores da instituição que já implantaram
ou estão em fase de discussão e enviem para a FASUBRA, de modo que possamos
trabalhar com a realidade e elaborar diretrizes para negociação com o governo.
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ORIENTAÇÕES SOBRE DIMENSIONAMENTO DA
FORÇA DE TRABALHO NAS IFE

9

RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS
Analise preliminar da proposta de Reconhecimento dos Saberes e Competências
apresentada pelo Conselho de Reitores dos Institutos Federais para os Técnicoadministrativos em Educação das IFES.
Documentos analisados
 Justificativa da criação do RSC (CONIF);
 Minuta de alteração da Lei 11091, estabelecendo o RSC aos TAE (CONIF);
 Diretrizes para o RSC para os TAE (CONIF);
 Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012;
 Portaria 491, de 10 de junho de 2013, do MEC, que cria o Conselho
Permanente para o Reconhecimento de Saberes e Competências da
Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico;
 Resolução nº 01 de 20 de fevereiro de 2014 – estabelece os
pressupostos, as diretrizes e os procedimentos para concessão do RSC.

Analisando a proposta de criação do RSC, apresentada pelo CONIF- Conselho
Nacional dos Dirigentes dos Institutos Federais, há acordo com a premissa que a
construção de saberes e qualificação do fazer dá-se no próprio trabalho e não somente
na educação formal, em quaisquer de seus níveis. Tanto é assim que a classificação dos
cargos no PCCTAE considera, além da escolaridade, os requisitos de nível de
responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada,
experiência, risco e esforço físico para o desempenho de atribuições.
Também concordamos que esse saber e competência construído pelos
trabalhadores na experiência do trabalho deva ser valorizado, assim como a educação
formal.
Em nosso projeto histórico de carreira, isso se expressa na previsão da
Progressão por Certificação Ocupacional. Nesta perspectiva a aquisição de um saber
novo originado do desenvolvimento do trabalho cotidiano e de atividades de pesquisa
no âmbito da IFE, sem correspondência com profissões regulamentadas ou ocupações
conhecidas, poderia ser certificada mediante uma banca examinadora e resultar,
inclusive, na criação de novo cargo e/ou ambiente.
No sentido de contemplar a aquisição de saber novo, a proposta apresenta
elementos positivos ao reconhecer a participação do técnico-administrativo em
educação no desenvolvimento de protótipos e registros de propriedade intelectual; o
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Com base no estudo realizado pelos membros da bancada da FASUBRA na CNSC
e após debate, a Direção Nacional encaminha às entidades de base as reflexões
realizadas, para disseminar a discussão com os trabalhadores e trabalhadoras da base, e
posterior encaminhamento de propostas que subsidiem a tomada de posição sobre o
tema. Orienta-se também que as entidades busquem as Comissões Internas de
Supervisão da Carreira de modo que todos os atores sejam envolvidos na discussão.
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Em função dos problemas detectados, a proposta demanda um maior
aprofundamento por parte da categoria para posterior deliberação na instancia da
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desenvolvimento, produção e transferência de tecnologias; a publicação de artigos
científicos, capítulos de livro, anais de congresso, entre outros; o desenvolvimento de
pesquisas e atividades de extensão que proporcionem a articulação institucional com os
arranjos sociais, culturais e produtivos; o desenvolvimento de pesquisas e aplicação de
métodos e tecnologias educacionais e de gestão.
Apresenta, ainda, o reconhecimento da atuação em atividade de assistência
técnica nacional e/ou internacional; orientação ao corpo discente em atividades de
extensão, pesquisa e inovação; produção de material institucional (manuais, apostilas,
cartilhas, folders etc); produção acadêmica, tecnológica e de material didático, nas
atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração, entre outros.
No entanto, os elementos valorizados refletem uma visão produtivista e
academicista, existente também na carreira docente, e contemplam prioritariamente os
níveis mais altos da hierarquia dos cargos técnico-administrativos em educação. Na
realidade do mundo do trabalho nas IFE é possível que os critérios valorizados sejam
mais facilmente alcançados pelos integrantes dos níveis de classificação D e E e, ainda
assim, de forma seletiva entre os trabalhadores destes níveis.
Além disso, levantamos os seguintes problemas e questionamentos:
1. Os níveis de classificação A, B e C dificilmente conseguirão atingir os
requisitos. Como ficariam reconhecidos os saberes adquiridos nas suas
atividades?
2. Uma parte dos critérios beneficiam quem teve e/ou têm acesso a cargos e
funções de gestão. Considerando que o critério de escolha dos ocupantes
de tais cargos e funções é, preponderantemente, o da confiança e que a
democratização nas IFES não é uma prática cotidiana, questionamos até
que ponto o exercício de tais funções configura por si só, de forma direta, a
aquisição de saber e competência;
3. Cada IFE poderá estabelecer regulamentos com pesos para cada item
proposto, fazendo com que não se tenha uniformidade de avaliação entre
as mesmas;
4. A proposta não contempla os aposentados que, na ativa, preencheriam os
requisitos por terem adquiridos os saberes e competências;
5. A proposta não garante que o valor percebido a título de RSC integrará à
aposentadoria como acontece com o Incentivo à Qualificação;
6. A maioria dos critérios propostos não possuem relação com as atribuições e
atividades desenvolvidas por técnico-administrativos, os quais possam ser
acessados por todos, independentemente do cargo;
7. Os critérios propostos estão diretamente direcionadas às atividades ligadas
aos Institutos Federais, em função da proposta ter sua origem nos
Institutos, não considerando as atividades das Universidades e dos Colégios
(Militares e Pedro II);
8. Cria-se uma nova estrutura (Conselho Permanente), desconsiderando a
existência da estrutura atual do PCCTAE (Comissão Nacional de Supervisão
da Carreira e a CIS).
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federação, para ser aplicada ao técnico-administrativo. Assim, diante da necessidade de
maior aprofundamento e de amplo debate pela categoria, orientamos que as entidades
de base e a CIS realizem discussões na linha de como valorizar os saberes e as
competências adquiridos, de forma a atender, efetivamente, todos os níveis de
classificação, guardando coerência com nossa concepção de carreira.

TÉCNICO SUBSTITUTO
Análise da proposta de criação da figura do técnico-administrativo substituto
Documentos Analisados
 Projeto de lei de alteração da lei nº 8.745 de 09 de dezembro de 1993,
apresentado pelo CONIF;
 Justificativa de criação da função de Técnico Administrativo Substituto.

Os principais elementos de contraposição são:
 A defesa do concurso público como única forma de ingresso para todas as
atividades permanentes da Instituição;
 O posicionamento contrário à terceirização e à precarização da força de
trabalho e dos serviços públicos;
 A ausência do dimensionamento da real força de trabalho com a nomeação
do efetivo necessário para o pleno funcionamento das IFEs, de modo a
garantir que os trabalhadores exerçam seu direito de afastamento nas
diversas situações previstas em lei;
 O referencial utilizado, pelo governo, para reposição de vagas é o dos
decretos 7232 e 7311/2010, cujo quantitativo de vagas mantêm as
distorções históricas de vagas entre as IFEs, desconsiderando as vagas dos
cargos extintos e em extinção (Níveis de classificação A, B e parte de C).
Além disso, há também as distorções entre as IFEs e entre as Unidades das
IFEs causadas pelas vagas criadas com critérios diferenciados para os cargos
técnico-administrativos referentes ao projeto REUNI. Portanto as distorções
estão mantidas e, em alguns casos, aprofundadas;
Entendemos que a proposta de alteração da lei apresentada não resolve o
problema de insuficiência de pessoal das IFEs, uma vez que este é estrutural. A proposta
constitui-se como uma medida paliativa que traz para dentro das IFEs o risco de se
estabelecer um processo de contratação nos modelos da terceirização que pode se
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Com base no estudo realizado pelos membros da bancada da FASUBRA na CNSC
e após debate, a Direção Nacional encaminha às entidades de base as reflexões
realizadas, para disseminar a discussão com os trabalhadores e trabalhadoras da base, e
posterior encaminhamento de propostas que subsidiem a tomada de posição sobre o
tema. Orienta-se também que as entidades busquem as Comissões Internas de
Supervisão da Carreira de modo que todos os atores sejam envolvidos na discussão.
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tornar uma solução permanente, como já vivenciamos no passado em relação à
categoria docente.
Destacamos ainda, os seguintes pontos da proposta de modificação na Lei nº
8.745/93.
A proposta do técnico substituto será utilizada para todas as licenças e
afastamentos apresentados na proposta de inclusão do parágrafo 11 do art. 2º, por
serem direitos conquistados por lei;
Na proposta apresentada, não há garantia do condicionamento do técnico
substituto ao Plano de Desenvolvimento Institucional dos Integrantes da Carreira e ao
Plano Anual de Capacitação. Além disso, ainda dá margem para que os recursos para
contratação de substitutos sejam retirados dos escassos recursos destinados à
capacitação e qualificação para contratação de pessoal.
No entanto, face à grande demanda apontada pela categoria com relação à
dificuldade de liberação para afastamento para qualificação, cabe uma reflexão sobre as
possibilidades de como suprir esta demanda. Poderia ser uma outra forma de
contratação, única e exclusivamente para afastamento por qualificação? Poderia ser
através do dimensionamento? Poderiam ter outras alternativas?
Assim, diante da necessidade de maior aprofundamento e de amplo debate
pela categoria, orientamos que as entidades de base e a CIS realizem discussões na linha
de apresentar propostas de como garantir a efetiva liberação dos TAEs para capacitação,
guardando coerência com nossa concepção de carreira.
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ANEXOS
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1. MINUTA DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADA PELO MEC
PORTARIA nº xxx DE xxxxxxxxx DE 2014
Estabelece orientações para cumprimento do disposto no
inciso I do paragrafo 1º do artigo 24 da Lei nº 11.091, de
12 de janeiro de 2005 e dos artigos 5º e 6º do Decreto
nº 5.825, de 29 de junho de 2006.

Art. 1º Fica estabelecido, no âmbito do Ministério da Educação e das
Instituições Federais de Ensino Superior, o Modelo de Composição do Quadro de
Servidores Técnico-Administrativos em Educação – Modelo QSTAE como instrumento de
distribuição dos cargos efetivos de técnico-administrativos em educação.
Art. 2º O Modelo QSTAE aplicado para expansão e reestruturação do Quadro de
Servidores Técnico-Administrativos em Educação, fixado pelo Ministério da Educação e
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de acordo com os limites
estabelecidos no Decreto n.º 7.232, de 19 de julho de 2010, será regido pela vinculação
das atividades administrativas e acadêmicas ao Ensino, à Pesquisa, à Extensão e à gestão
universitária.
Art. 3º A alocação de servidores técnico-administrativos em educação para as
Instituições Federais de Ensino Superior será efetuada segundo o Modelo QSTAE, que
em sua definição e atualização, seguirá os seguintes parâmetros:
I – o número de técnico-administrativos em educação distribuídos pelos níveis
de classificação ativos nas Universidades Federais;
II – o número de matrículas na graduação presencial e na pós-graduação stricto
sensu;
III – a oferta de cursos de graduação presencial e na pós-graduação stricto sensu
em diferentes áreas do conhecimento;
IV – a relação entre o número de matrículas na graduação presencial e na pósgraduação stricto sensu e, número de técnico-administrativos em educação;
V – a oferta de cursos de graduação presencial e na pós-graduação stricto sensu
no turno noturno;
VI – o número de câmpus fora de sede;
Art. 4º A alocação de servidores técnico-administrativos em educação será
apurada a partir da metodologia de cálculo definida no Anexo I:
I – QSTAE Ideal;
II – Bônus de Turno;
III – Bônus de Câmpus fora de Sede;
IV – Bônus de Área de Conhecimento
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O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições conferidas
pelo art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e considerando o disposto na Lei
nº 11.091 de 12 de janeiro de 2011, no Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006, e no
Decreto n.º 7.232, de 19 de julho de 2010, resolve:
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V – QSTAE Ajustado
Art. 5º O Modelo QSTAE terá seus componentes alimentados por meio de
processo de coleta e validação de dados, baseado na utilização do Censo da Educação
Superior elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), Sistema Integrado de Administração de Pessoal Civil da União – SIAPE,
Sistema e-MEC ou por sistema oficial de coleta de dados utilizado pela Secretaria de
Educação Superior (SESu).

Art. 6º Para atendimento ao disposto no inciso I do paragrafo 1º do artigo 24 da
Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 e dos artigos 5º e 6º do Decreto nº 5.825, de 29
de junho de 2006, as Instituições Federais de Ensino deverão realizar anualmente o
dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal técnico-administrativo em
educação.
Art. 7º Fica estabelecido cronograma para apresentação pelas Instituições
Federais de Ensino do dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal
técnico-administrativo, que deverá ocorrer no mês de dezembro de cada exercício.
§ 1º O dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal técnicoadministrativo em educação deverá observar o disposto nesta portaria e seguir o
formato recomendado no Anexo II.
§ 2º O documento de dimensionamento enviado ao Ministério da Educação
deverá conter as justificativas para eventual expansão do quadro de pessoal.
Art. 8º A Instituição Federal de Ensino Superior deverá, previamente ao envio
do documento previsto no caput do art. 7º, ter aprovado em suas instâncias
competentes o Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, conforme disposto no artigo 24 da Lei nº
11.091 de 12 de janeiro de 2005.
Art. 9º O dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal, dar-se-á
mediante:
I. a análise do quadro de pessoal, inclusive no que se refere à composição
etária e à saúde ocupacional;
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Parágrafo Único - Para efeito de cálculo dos componentes considera-se:
I - Servidor técnico-administrativo em educação - ocupante de cargo efetivo
integrante do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao
Ministério da Educação, estruturado pela Lei n.º 11.091, de 12 de janeiro de
2005;
II - Nível de classificação: conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados
a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos,
habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço
físico para o desempenho de suas atribuições, nos termos do art. 5º da Lei n.º
11.091, de 12 de janeiro de 2005;
III - Matrículas: o quantitativo de alunos que cursaram pelo menos uma
disciplina no ano base em questão; e
IV - Número de cursos: o quantitativo de cursos oferecidos pela instituição.
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II.
III.
IV.

a análise da estrutura organizacional da IFE e suas competências;
a análise dos processos e condições de trabalho; e
as condições tecnológicas da IFE.

Art. 11 O Ministério da Educação após avaliação das informações encaminhadas
pela Instituição divulgará os indicadores acerca do dimensionamento da força de
trabalho nas IFEs .
Parágrafo Único. O Ministério da Educação considerará para eventual ampliação
do quadro de pessoal da Instituição os indicadores previstos no caput, observadas as
diretrizes estabelecidas para a expansão da rede das IFEs.
Art. 12 Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

ANEXO I – Composição dos Indicadores
I – Cálculo das Matrículas Ponderadas
O cálculo das matrículas ponderadas para cada IFES integra três indicadores
parciais, referentes às atividades educacionais nos níveis a seguir multiplicadas pela
respectivos valores da Tabela de Bônus de Ponderação das Matrículas:
 Graduação;
 Mestrado;
 Doutorado;
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Art. 10 Serão adotadas as seguintes ações para identificação do
dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal:
I. identificação da força de trabalho da IFE e sua composição, conforme
estabelecido no Decreto nº 5.825, de 2006;
II. descrição das atividades dos setores em relação aos ambientes
organizacionais e à força de trabalho;
III. descrição das condições tecnológicas e de trabalho;
IV. identificação da forma de planejamento, avaliação e do nível de capacitação
da força de trabalho da IFE;
V. análise dos processos de trabalho com indicação das necessidades de
racionalização, democratização e adaptação às inovações tecnológicas;
VI. identificação da necessidade de redefinição da estrutura organizacional e das
competências das unidades da IFE;
VII. aplicação da matriz de alocação de cargos e demais critérios para o
estabelecimento da real necessidade de força de trabalho;
VIII. comparação entre a força de trabalho existente e a necessidade identificada,
de forma a propor ajustes;
IX. remanejamento interno de pessoal com vistas ao ajuste da força de trabalho
à matriz de alocação de cargos; e
X. identificação da necessidade de realização de concurso público, a fim de
atender às demandas institucionais.
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Tabela de Bônus de Ponderação das Matrículas
Nível
Peso
Graduação
1
Mestrado
1,5
Doutorado
2
Mpdi = (MGri ×1) + (MMsi ×1,5) + (MDi ×2)
Onde,
Mpd = Matrículas Ponderadas da instituição
MGr = Matrículas Graduação Presencial da instituição
MMs = Matrículas Mestrado da instituição
MD = Matrículas Doutorado da instituição
2 – Cálculo da Relação Aluno-Técnico por instituição - Atual

 M pd i
 QRSTA
i


RATi= 
Onde,
RATi =

M pd i






Relação Aluno-Técnico da Instituição;
= Matrículas ponderadas da Instituição;

QRSTAi =

Quadro de Referência do Servidores Técnico-Administrativos das IFES
conforme anexo I do Decreto nº 7.232/2010

  RATi
 N
IFES


RATN= 






RATi = Relação Aluno-Técnico da Instituição;
NIFES = Número de Total de IFES
4. Cálculo do Bônus de Número de Câmpus
O cálculo da Bonificação de Número de Câmpus das vagas de TécnicoAdministrativos das IFES será o resultado da multiplicação do QSTAEi pelos respectivos
valores da Tabela Bonificação do Número de Câmpus:
Número de Câmpus
1
2
3
4
5
6
7

Índice
0%
0,25%
0,50%
0,75%
1%
1,25%
1,50%
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3 – Cálculo da RAT Nacional – Atual
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8
9
10
11
12

1,75%
2%
2,25%
2,50%
2,75%

BNC = (QRSTAi ×I BNC )

Percentual Matriculas
Noturno

IBT

1% a 10%
11% a 15%
16% a 20%
21% a 25%
26% a 30%
31% a 35%
36% a 40%
41% a 45%
46% a 50%
51% a 55%
56% a 60%
61% a 65%
66% a 70%
71% a 75%
76% a 80%
81% a 85%
86% a 90%
91% a 95%
96% a 100%

1%
1.5%
2%
2,5%
3%
3,5%
3%
3%
2,5%
2,5%
2,5%
2%
2%
1,5%
1,5%
1%
1%
0%
0%

96% a 100%

0%

BT = (QSTAEi × IBT )
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5. Cálculo do Bônus de Matrículas no Noturno:
O cálculo da Bonificação de Matrículas no Noturno das vagas de TécnicoAdministrativos das IFES será o resultado da multiplicação do QSTAEi pelos respectivos
valores da Tabela Bonificação de Matrículas no Noturno:
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Área

Código

IBAC

CSC

3%

A

3%

Bacharelado Interdisciplinar

BI2

5%

Bacharelado interdisciplinar

BI3

3%

Bacharelado Interdisciplinar

BI4

2%

Ciências Agrárias

CA

7%

Ciências Biológicas

CB

5%

Ciências Exatas - Computação

CE2

3%

Ciências Exatas – Matemática e Estatística

CE1

3%

Ciências Exatas e da Terra

CET

5%

Ciências Humanas

CH

2%

Ciências Sociais Aplicadas

CSA

2%

Direito

CSB

2%

Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Ed. Física

CS4

3%

Engenharias

ENG

5%

Formação de Professor

CH2

2%

LL

2%

CS1

10%

M

3%

Nutrição e Farmácia

CS3

5%

Psicologia

CH1

2%

Tecnólogos

TEC

5%

Terminalidade BI2

TE2

5%

Terminalidade BI3

TE3

3%

Terminalidade BI4

TE4

2%

Veterinária, Odontologia e Zootecnia

CS2

10%

Arquitetura/Urbanismo
Artes

Lingüística e Letras
Medicina
Música
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6. Cálculo do Bônus de Matrículas por Área de Conhecimento:
O cálculo da Bonificação de Matrículas por Área de Conhecimento para as vagas
de Técnico-Administrativos das IFES será o resultado da multiplicação do QSTAEi pelos
respectivos valores da Tabela Bonificação de Matrículas no Noturno:
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2. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEI 11.091/2005
APRESENTADA PELA FASUBRA
A proposta de alteração abaixo foi aprovada na plenária de dezembro de 2015 e
encaminhada ao MEC. Para consultar a proposta na íntegra, acesse a página da
FASUBRA (www.FASUBRA.org.br) e baixe o ID 01 de 07 de janeiro de 2016.

3. PROPOSTA DE RSC APRESENTADA PELO SINASEFE

§ 2º A equivalência do RSC-TAE com a educação formal, exclusivamente para
fins de percepção do IQ, ocorrerá da seguinte forma:
I comprovação de ensino fundamental incompleto, somado ao RSC-TAE I
equivalerá ao Ensino Fundamental Completo;
II certificado de ensino fundamental completo, somado ao RSC-TAE II
equivalerá ao Ensino Médio Completo;
III certificado de ensino fundamental completo com ensino profissionalizante
incompleto ou curso técnico incompleto, somando ao RSC-TAE III equivalerá
ao nível de graduação;
IV certificado de ensino médio ou ensino médio profissionalizante ou ensino
médio com curso técnico completo, somando ao RSC-TAE IV equivalerá ao
nível de graduação;
V diploma de graduação somado ao RSC-TAE V equivalerá à titulação de
especialização;
VI certificado de especialização somado ao RSC-TAE VI equivalerá à titulação de
mestrado;
VII diploma de mestrado somado ao RSC-VII equivalerá à titulação de
doutorado.
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Art. 12 A - No caso dos ocupantes de cargos do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação para fins de percepção do Incentivo a Qualificação
(IQ), será considerada a equivalência da educação formal superior ao exigido para o
cargo de que é titular ao Reconhecimento de Saberes e Competências dos TécnicoAdministrativos em Educação (RSC-TAE).
§ 1º O RSC-TAE de que trata o caput poderá ser concedido pela respectiva IFE de
lotação do servidor em 7 (sete) níveis: I – RSC-TAE I;
II - RSC-TAE II;
III - RSC-TAE III;
IV - RSC-TAE IV;
V - RSC-TAE V;
VI - RSC-TAE VI;
VII - RSC-TAE VII.
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§ 3º Será criado o Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e
Competências no âmbito do Ministério da Educação, com a finalidade de estabelecer os
procedimentos para a concessão do RSC-TAE.
§ 4º A composição do Conselho e suas competências serão estabelecidas em ato
do Ministro da Educação.
§ 5º - Em nenhuma hipótese, o RSC-TAE poderá ser utilizado para fins de
concessão de progressão por capacitação.
§ 6º - O RSC-TAE terá por base percentual calculado sobre o padrão de
vencimento percebido pelo servidor, na forma do Anexo IV desta Lei.
TABELA DE PERCENTUAIS DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO

Percentual
IQ

Ensino fundamental completo

10%

Ensino médio completo

15%

RSC-TAE II + Ensino Fundamental
Completo

15%

Ensino médio profissionalizante ou
ensino médio com curso técnico
completo

20%

RSC-TAE III + Ensino Fundamental
Completo

20%

Curso de graduação completo

25%

RSC-TAE IV + Ensino Médio ou Ensino
Médio Profissionalizante ou Ensino
Médio com Curso Técnico Completo

25%

30%

RSC-TAE V + Graduação

30%

52%
75%

RSC-TAE VI + Especialização
RSC-TAE VII + Mestrado

52%
75%

Especialização, com carga horária igual
ou superior a 360h
Mestrado
Doutorado

4. MINUTA DE RSC APRESENTADA PELO CONIF
Minuta de alteração da Lei nº 11.091/2005
Art 1º O Capítulo V da Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, passa a vigorar
acrescido do seguinte artigo:
(...)
Art. 12 A. No caso dos ocupantes de cargos do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação para fins de percepção do Incentivo a Qualificação
(IQ), será considerada a equivalência da educação formal superior ao exigido para o
cargo de que é titular ao Reconhecimento de Saberes e Competências dos TécnicoAdministrativos em Educação (RSC-TAE).
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Reconhecimento de Saberes e
Competências dos TécnicoPercentual
Administrativos em Educação (RSC- RSC-TAE
TAE)
RSC-TAE I + Ensino Fundamental
10%
Incompleto

Nível de educação formal superior ao
previsto para o exercício do cargo
Equivalente
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§ 1o O RSC-TAE de que trata o caput poderá ser concedido pela respectiva IFE
de lotação do servidor em 7 (sete) níveis:
I – RSC-TAE I;
II - RSC-TAE II;
III - RSC-TAE III;
IV - RSC-TAE IV;
V - RSC-TAE V;
VI - RSC-TAE VI;
VII - RSC-TAE VII.
§ 2o A equivalência do RSC-TAE com a educação formal, exclusivamente para
fins de percepção do IQ, ocorrerá da seguinte forma:
comprovação de ensino fundamental incompleto, somado ao RSC-TAE I
equivalerá ao Ensino Fundamental Completo;
II certificado de ensino fundamental completo, somado ao RSC-TAE II
equivalerá ao Ensino Médio Completo;
III certificado de ensino fundamental completo com ensino profissionalizante
incompleto ou curso técnico incompleto, somando ao RSC-TAE III
equivalerá ao nível de graduação;
IV certificado de ensino médio ou ensino médio profissionalizante ou ensino
médio com curso técnico completo, somando ao RSC-TAE IV equivalerá ao
nível de graduação;
V diploma de graduação somado ao RSC-TAE V equivalerá à titulação de
especialização;
VI certificado de especialização somado ao RSC-TAE VI equivalerá à titulação
de mestrado;
VII diploma de mestrado somado ao RSC-VII equivalerá à titulação de
doutorado.
§ 3o Será criado o Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e
Competências no âmbito do Ministério da Educação, com a finalidade de estabelecer os
procedimentos para a concessão do RSC-TAE.
§ 4o A composição do Conselho e suas competências serão estabelecidas em
ato do Ministro da Educação.
§ 5o Em nenhuma hipótese, o RSC-TAE poderá ser utilizado para fins de
concessão de progressão por capacitação.
§ 6º O RSC-TAE terá por base percentual calculado sobre o padrão de
vencimento percebido pelo servidor, na forma do Anexo IV desta Lei.”
Art. 2º A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, passa a vigorar acrescida do
Anexo IV-C, nos termos do Anexo I desta Lei.
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I
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TABELA DE PERCENTUAIS DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO
c) Quadro de Equivalência do RSC-TAE, com vigência a partir de 31 de dezembro
de 2014:
Percentual
IQ

Ensino fundamental completo

10%

Ensino médio completo

15%

RSC-TAE II + Ensino Fundamental
Completo

15%

Ensino médio profissionalizante ou
ensino médio com curso técnico
completo

20%

RSC-TAE III + Ensino Fundamental
Completo

20%

Curso de graduação completo

25%

RSC-TAE IV + Ensino Médio ou Ensino
Médio Profissionalizante ou Ensino
Médio com Curso Técnico Completo

25%

30%

RSC-TAE V + Graduação

30%

52%
75%

RSC-TAE VI + Especialização
RSC-TAE VII + Mestrado

52%
75%

Especialização, com carga horária igual
ou superior a 360h
Mestrado
Doutorado

5. DIRETRIZES PARA O RSC PROPOSTAS PELO CONIF
NÍVEL RSC-TAE

DIRETRIZES

RSC-TAE I + Ensino
Fundamental Incompleto

1. Experiência na área de atuação ou ambiente organizacional,
anterior e posterior ao ingresso na Instituição.
2. Cursos de capacitação na área de interesse institucional, desde
que não tenha sido utilizado para fins de concessão de progressão
funcional por capacitação.
3. Atuação em comissões, representações institucionais, sindicais
e profissionais e grupos de trabalho.
4. Participação em conselhos deliberativos, colegiados, órgãos de
classe ou outros.
5. Atuação na gestão institucional.
6. Participação em processos seletivos e/ou de concursos.
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Reconhecimento de Saberes e
Competências dos TécnicoPercentual
Administrativos em Educação (RSC- RSC-TAE
TAE)
RSC-TAE I + Ensino Fundamental
10%
Incompleto

Nível de educação formal superior ao
previsto para o exercício do cargo
Equivalente
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RSC-TAE III + Ensino
Fundamental Completo

RSC-TAE IV + Ensino
Médio ou Ensino Médio
Profissionalizante ou
Ensino Médio com Curso
Técnico Completo
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RSC-TAE II + Ensino
Fundamental Completo

1. Diretrizes do RSC-TAE I.
2. Apoio ao corpo docente e discente em atividades práticas de
ensino, extensão, pesquisa e inovação.
3. Atuação em comissões, representações institucionais, sindicais
e profissionais e grupos de trabalho.
4. Atuação na gestão institucional.
5. Apoio e/ou participação na organização de eventos científicos,
tecnológicos, esportivos, sociais ou culturais.
6. Participação em conselhos deliberativos, colegiados, órgãos de
classe ou outros.
1. Diretrizes do RSC-TAE II;
2. Participar e/ou apoiar ações ou atividades científicas e/ou
tecnológicas contempladas nos eixos tecnológicos constantes no
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos;
3. Apoio ao corpo docente e discente em atividades práticas de
ensino, extensão, pesquisa e inovação contempladas nos eixos
tecnológicos constantes no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos;
4. Participação em grupos de trabalho e oficinas institucionais
contempladas nos eixos tecnológicos constantes no Catálogo
Nacional dos Cursos Técnicos;
5. Apoio e/ou participação na organização de eventos científicos,
tecnológicos, esportivos, sociais ou culturais contempladas nos eixos
tecnológicos constantes no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos;
6. Participação em conselhos deliberativos, colegiados, órgãos de
classe ou outros.
7. Atuação em comissões, representações institucionais, sindicais
e profissionais e grupos de trabalho.
8. Atuação na gestão institucional.
1. Diretrizes do RSC-TAE III.
2. Participação em processos seletivos, em bancas de avaliação
acadêmica e/ou de concursos.
3. Apoio e/ou participação no desenvolvimento de projetos de
interesse institucional de ensino, pesquisa e extensão.
4. Outros cursos técnicos na área de interesse além daquela que o
habilita e define o nível de RSC-TAE pretendido no âmbito do Plano
de Qualificação Institucional.
5. Atuação em comissões, representações institucionais, sindicais
e profissionais e grupos de trabalho.
6. Atuação na gestão institucional.
7. Participação em conselhos deliberativos, colegiados, órgãos de
classe ou outros.
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RSC-TAE VI +
Especialização
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RSC-TAE V + Graduação

1. Diretrizes do RSC-TAE IV.
2. Atuação em programas de treinamento institucionais.
3. Orientação ao corpo discente em atividades de extensão,
pesquisa e inovação.
4. Produção de material institucional (manuais, apostilas, cartilhas,
folders etc).
5. Outras graduações na área de interesse além daquela que o
habilita e define o nível de RSC-TAE pretendido no âmbito do Plano
de Qualificação Institucional.
6. Atuação em comissões, representações institucionais, sindicais
e profissionais e grupos de trabalho.
7. Atuação na gestão institucional.
8. Participação em conselhos deliberativos, colegiados, órgãos de
classe ou outros.
1. Diretrizes do RSC-TAE V.
2. Atuação nos diversos níveis de educação profissional e
tecnológica em programas de governo.
3. Produção acadêmica, tecnológica e de material didático, nas
atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração.
4. Apresentação de trabalho em eventos.
5. Apoio e/ou participação no desenvolvimento de projetos e
práticas administrativas e/ou pedagógicas.
6. Atuação em projetos e atividades em parcerias com instituições
nacionais e estrangeiras.
7. Outras especializações na área de interesse além daquela que o
habilita e define o nível de RSC-TAE pretendido no âmbito do Plano
de Qualificação Institucional.
8. Atuação em comissões, representações institucionais, sindicais
e profissionais e grupos de trabalho.
9. Atuação na gestão institucional.
10. Participação em conselhos deliberativos, colegiados, órgãos de
classe ou outros.
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1.
2.

RSC-TAE VII + Mestrado

Diretrizes do RSC-TAE VI.
Participação no desenvolvimento de protótipos e registros de
propriedade intelectual.
3. Desenvolvimento, produção e transferência de tecnologias.
4. Publicação de artigos científicos, capítulos de livro, anais de
congresso, entre outros.
5. Desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão que
proporcionem a articulação institucional com os arranjos
sociais, culturais e produtivos.
6. Desenvolvimento de pesquisas e aplicação de métodos e
tecnologias educacionais e de gestão.
7. Atuação em atividade de assistência técnica nacional e/ou
internacional.
8. Outros mestrados na área de interesse além daquela que o
habilita e define o nível de RSC-TAE pretendido no âmbito do
Plano de Qualificação Institucional.
9. Atuação em comissões, representações institucionais, sindicais
e profissionais e grupos de trabalho.
10. Atuação na gestão institucional.
11. Participação em conselhos deliberativos, colegiados, órgãos de
classe ou outros.

6. PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE TÉCNICO SUBSTITUTO DO CONIF
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO – SUBSTITUTO.

LEGISLAÇÃO CORRELATA:
a) Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a
estruturação do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação, no âmbito das Instituições
Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, suas
alterações e regulamentações posteriores;
b)Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que institui a
Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional,
e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990;
c) Lei. Nº 8.745, de 09 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos
termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e suas
alterações posteriores.
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NOMENCLATURA:
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OBJETIVO:

Criar o cargo de Técnico-administrativo em Educação – Substituto,
visando oferecer condições de afastamento aos ocupantes de cargos
efetivos integrantes do PCCTAE, sem que os serviços prestados à
sociedade sofram interrupção e/ou prejuízos.

JUSTIFICATIVA: Considerando a política nacional de desenvolvimento de pessoal, e as
consequentes regulamentações internas das instituições federais de
ensino vinculadas ao MEC,
constata-se a dificuldade de
liberação/afastamento dos técnico-administrativos para capacitação e
licenças/concessões previstas na legislação, em especial, os dos câmpus
da expansão, pois muitas vezes, dependendo do cargo, só há um
profissional. E, por este motivo, os gestores não os liberam. Dessa
forma, torna-se imperioso a apresentação de proposta/projeto que
possa alterar/incluir novidade na lei que trata dos substitutos. No caso
dos docentes foi mais fácil, pois se tratou apenas de um cargo. Para os
administrativos, pensou-se na seguinte estratégia: Através de legislação
específica, criar 5 cargos:
- Técnico-administrativo em educação substituto - Nível de
Classificação E - Exemplo: código 701901 (englobando todos os
cargos integrantes do nível de classificação letra E);

- Técnico-administrativo em educação substituto - Nível de
Classificação C - Exemplo: código 701903 (englobando todos os
cargos integrantes do nível de classificação letra C);
- Técnico-administrativo em educação substituto - Nível de
Classificação B - Exemplo: código 701904 (englobando todos os
cargos integrantes do nível de classificação letra B);
- Técnico-administrativo em educação substituto - Nível de
Classificação A - Exemplo: código 701905 (englobando todos os
cargos integrantes do nível de classificação letra A).
A distribuição destes cargos, por instituição, ocorreria tendo por base o número
previsto na lotação de referência, por nível de classificação, e teria o mesmo percentual
destinado aos docentes, ou seja, até o limite de 20% (sendo 10% para os afastamentos
para capacitação e 10% para os demais afastamentos/licenças previstos na legislação).

Atualmente a contratação de professor substituto ocorre pelos seguintes
motivos:
1. Vacância do cargo;
2. Nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vice-reitor, pró-reitor e
diretor de campus;
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- Técnico-administrativo em educação substituto - Nível de
Classificação D - Exemplo: código 701902 (englobando todos os
cargos integrantes do nível de classificação letra D);
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3.

Afastamentos ou licenças:
a. Licença para Acompanhamento do Cônjuge;
b. Licença para o Serviço Militar;
c. Licença para Tratar de Interesses Particulares;
d. Licença para o Desempenho de Mandato Classista;
e. Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior;
f. Afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que
o Brasil participe ou com o qual coopere;
g. Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu no País;
h. Licença à Gestante;
i. Cessão (a partir da publicação no DOU);
j. Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo (a partir do início do
mandato);
k. Licença para Tratamento de Saúde, a partir de 60 dias.
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Para os casos de vacância, a legislação referente à lotação de referência dos
cargos técnico-administrativos das instituições federais de ensino, vinculadas ao MEC, já
prevê a possibilidade de ocupação imediata destas vagas. Portanto, para os demais
motivos de vaga, a ocupação poderia ser efetivada pelos técnico-administrativos
substitutos, pelo mesmo tempo que durar as licenças/afastamentos.
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