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O Fórum das Entidades Federais fechou a 
programação da Campanha Salarial 2014 
que foi lançada no dia 22 de janeiro. 
O Ciclo de Gestão e Núcleo Financeiro 
se reuniu no dia 21 de janeiro com o 
objetivo de definir as reivindicações desta 
campanha. Em pauta, foram discutidos 
pontos como a regulamentação do direito 
de greve, a fixação da data-base para o 
servidor público, além da recomposição 
das perdas inflacionárias nos últimos anos.

Entre às ações da Campanha Salarial, 
foi realizado, no dia 5 de fevereiro, o 
1º Ato Público que foi promovido pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no Serviço Público (Condsef).  

A manifestação aconteceu em frente ao bloco K do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e reuniu aproximadamente 500 
servidores de diversos estados brasileiros e do Distrito Federal.

O Ciclo de Gestão e Núcleo Financeiro pretende negociar os reajustes 
impostos pelo Governo Federal em 2012 (tabela publicada na página 
4). Diante de tanta da falta de negociação por parte da Administração, 
foi aceito o reajuste de pouco mais de 15% em três anos. De acordo 
com a ANESP, não se esperava, porém, era que nesse tempo a inflação 
chegasse a quase 6%, como no último ano. Ou seja, os 5% anuais que 
já não eram bons, se perdeu pelo caminho. E as reivindicações aqui não 
param na questão salarial. 

Após o Ato Público foi realizado uma reunião entre as lideranças dos 
servidores públicos e representantes do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Publicaremos mais informações sobre esta reunião 
em breve no site www.assecor.org.br.

ANESP



Caros,

Lembramos que no dia 
20 de fevereiro, próxima 
quinta-feira, será rea-
lizada uma importante 
Assembleia Geral Extra-
ordinária, que terá por 
objetivo a ratificação de 
todos os atos relativos à 
criação do ASSECOR Sin-
dical, além da atualiza-
ção de seu estatuto, que 
permanece em consulta 
pública. A participação 
maciça da categoria nessa Assembleia, dando-lhe grande le-
gitimidade, será essencial para que consigamos a nossa Carta 
Sindical, afastando o possibilidade de sermos excluídos das 
negociações com o Governo. Tal risco é concreto, depende da 
forma que venha ser regulamentada a Convenção 151 da OIT 
ou de uma simples mudança de Governo. Visite o site da AS-
SECOR, analise o edital de convocação da Assembléia, avalie 
a proposta de estatuto e envie dúvidas, críticas ou sugestões 
para comunicacao@assecor.org.br ou poste-as diretamente 
no site. Não fique de fora desta discussão, pois o Sindicato 
te representará por muitos e muitos anos.

Foi aprovado, no âmbito da Diretoria Executiva, o orçamento 
e o calendário de eventos da Associação para 2014. Ambos 
documentos estão disponíveis no site. As reuniões da Dire-
toria Executiva ocorrem sempre na primeira quinta-feira de 
cada mês e são abertas à participação de quaisquer associa-
dos, que contribuem ativamente nas discussões. Participe 
você também!
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 “Gestão de Qualidade no Serviço Público” é o tema definido 
para a 4ª Conferência Nacional das Carreiras Típicas de Estado, 
que será realizada nos dias 13 e 14 de maio deste ano, no 
auditório da Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio (CNTC), em Brasília/DF.

Durante reunião da Comissão Técnica do evento, esta tarde na 
sede do Fonacate, foi definido ainda que os principais painéis 
terão como debates centrais: Previdência e Saúde; Negociação 
Coletiva e Direito de Greve no Serviço Público; e um talk show 
especial sobre os Concursos Públicos.

A programação final do evento será divulgada até o final do 
fevereiro. As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas no 
site do Fonacate a partir do mês de março.

A ASSECOR está trabalhando no processo de regularização 
da ASSECOR Sindical. Para isso, realizará no dia 20 de 
fevereiro de 2014 a Assembleia Geral Extraordinária que 
discutirá entre outros assuntos, a alteração e ratificação 
do Estatuto Social do sindicato, cujo texto proposto 
está disponível no site da Associação www.assecor.org.
br.  

O edital de convocação desta Assembleia foi 
publicado no dia 17 de dezembro de 2013 no Diário 
Oficial da União e em jornais de grande circulação. 
O Estatuto permanecerá em consulta pública até a 
data do debate. Contamos com sua colaboração. 

Qualquer sugestão entre em contato no e-mail 
comunicacao@assecor.org.br. As discussões 
podem ser feitas também em nosso fórum, 
localizado à esquerda da página principal do 
site.

ASSECOR realiza 
consulta pública sobre 
estatuto do Sindicato

Comissão técnica 
da Conferência das  
Carreiras de Estado  
define tema do evento
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CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

O Sindicato Nacional dos Servidores da Carreira 
de Planejamento e Orçamento – ASSECOR SIN-
DICAL, com base territorial nacional, CONVOCA 
todos os servidores públicos da Carreira de Plane-
jamento e Orçamento do Poder Executivo Federal, 
ativos e aposentados, constituída dos cargos de 
Analista de Planejamento e Orçamento e de Técni-
co de Planejamento e Orçamento, a comparecerem 
à AGE a realizar-se no Auditório da Secretaria de 
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, situado no SEPN, Qd. 516, Bl. D, 
Ed. SOF,

T-2, Brasília/DF, em 20 de fevereiro de 2014, em pri-
meira convocação às 8h00, ou, em segunda convoca-
ção, com qualquer número de presentes, às 8h30, para 
deliberarem sobre a seguinte Pauta: 1) Ratificação da 
fundação e da base territorial do Sindicato; 2) Ratifica-
ção da eleição, da apuração da votação e da posse dos 
membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo 
e do Conselho Fiscal para o biênio 2013/2014; 3) Retifi-
cação e ratificação da categoria representada;

4) Alteração e ratificação do Estatuto Social, cujo texto 
proposto está disponível na sede do Sindicato e em http://
www.assecor.org.br/.

Brasília, 17 de dezembro de 2013.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
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Lei sancionada 2012 
previa reajustes 
escalonados em três 
anos

ENAP divulga Programa de 
Aperfeiçoamento para Carreiras - 2014

O Programa de 
Aperfeiçoamento para 
Carreiras é promovido 
pela Escola Nacional de 
Administração Pública 
(ENAP). Formado por um 
conjunto de cursos de 
curta duração, aborda 
temas de interesse 
da administração 

pública federal, contribuindo para o desenvolvimento 
profissional contínuo dos servidores e de competências 
essenciais para a melhoria da gestão de políticas 
públicas no governo federal. O Programa fomenta, ainda, 
o intercâmbio de experiências e a integração entre os 
profissionais.

Os cursos, realizados ao longo do ano, são requisito 
para a promoção na carreira de Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). 
As capacitações também complementam e atualizam a 

formação dos Analistas de Planejamento e Orçamento 
(APO), Analistas de Finanças e Controle (AFC), Analistas 
de Comércio Exterior (ACE), Analistas de Infraestrutura 
(AIE), Especialistas de Infraestrutura (EIE) e Analistas 
Técnicos de Políticas Sociais (ATPS).

Os cursos do Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras 
– 2014 estão disponíveis. As inscrições permanecem 
abertas ao longo do ano e as matrículas podem ser 
feitas conforme as datas indicadas no calendário de cada 
curso. 

As solicitações que excederem o número de vagas 
serão encaminhadas para lista de espera e, caso haja 
disponibilidade, confirmadas por mensagem eletrônica. 
As desistências deverão ser justificadas antes do início 
dos cursos, pelo endereço: aperfcarreiras@enap.gov.br

Consulte o calendário do Programa e os períodos 
de inscrição para cada curso no site da ENAP 
http://www.enap.gov.br/.

A presidenta Dilma Roussef sancionou em 
2012 a Lei nº 12.775 que traz o reajuste 
para Analistas e Técnicos de Planejamento 
e Orçamento. O texto ainda contempla as 
demais carreiras que fecharam acordo com 
o governo antes do dia 31 de agosto. A 
previsão foi de 15% de aumento, parcelado 
em três anos.

Confira a tabela com o aumento durante 
2013, 2014 e 2015.

Cargo  
Efetivo

Classe 
Padrão

Anterior Ao 
Reajuste

Após ao reajuste

2013 (5%) 2014 (4,9%) 2015 (5,1%)

TPO

SIV  8.449,13  8.871,59  9.306,29  9.780,92 
SIII  8.060,48  8.463,50  8.878,22  9.331,00 
SII  7.818,11  8.209,02  8.611,26  9.050,43 
SI  7.583,04  7.962,19  8.352,34  8.778,31 

CIII  7.120,22  7.476,23  7.842,57  8.242,54 
CII  6.906,13  7.251,44  7.606,76  7.994,70 
CI  6.698,48  7.033,40  7.378,04  7.754,32 

BIII  6.100,54  6.405,57  6.719,44  7.062,13 
BII  5.917,11  6.212,97  6.517,40  6.849,79 
BI  5.739,19  6.026,15  6.321,43  6.643,82 

AIII  5.226,88  5.488,22  5.757,15  6.050,76 
AII  5.069,72  5.323,21  5.584,04  5.868,83 
AI  4.917,28  5.163,14  5.416,14  5.692,36 

APO

SIV  18.478,45  19.402,37  20.353,09  21.391,10 
SIII  17.965,08  18.863,33  19.787,64  20.796,81 
SII  17.647,43  18.529,80  19.437,76  20.429,09 
SI  17.335,39  18.202,16  19.094,07  20.067,86 

CIII  16.668,64  17.502,07  18.359,67  19.296,02 
CII  16.341,81  17.158,90  17.999,69  18.917,67 
CI  16.021,38  16.822,45  17.646,75  18.546,73 

BIII  15.707,23  16.492,59  17.300,73  18.183,07 
BII  15.103,11  15.858,27  16.635,32  17.483,72 
BI  14.806,97  15.547,32  16.309,14  17.140,90 

AIII  14.516,64  15.242,47  15.989,35  16.804,81 
AII  14.232,00  14.943,60  15.675,84  16.475,30 
AI  12.960,77  13.608,81  14.275,64  15.003,70 


