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COMISSÃO NACIONAL DE SUPERVISÃO DO PCCTAE - CNS

(Instituída pela Portaria/MEC nº 655, de 1º de março de 2005)

Composição do Sinasefe na CNS/MEC - 2022: (Coordenação de Pessoal Técnico-

administrativos(as) do Sinasefe Nacional, 3 titulares e 2 suplentes das chapas

mais votadas no Consinasefe)

- Titulares: 

- Lucrécia-Sindscope-RJ (Coordenadora da Pasta de Pessoal-TAE); 

- Flávio CMR-EAMPE (Sonha e Lutar); 

- Teresa-IFBA (1º de Maio);

- Suplentes: 

- Grazielle-IFSP (Sonha e Lutar); 

- William-Sindscope-RJ (SPL);

Art. 1o Instituir a Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira dos

Cargos Técnico-administrativos em Educação, composta por 04 (quatro) membros

representantes do Ministério da Educação, 04 (quatro) membros representantes dos

dirigentes das Instituições Federais de Ensino vinculadas a este Ministério e 08

(oito) membros indicados pelas entidades representativas da categoria, sendo 05

(cinco) representantes da FASUBRA e 03 (três) representantes do SINASEFE.



É um grupo técnico e de assessoria do SINASEFE que trata das questões relativas

às carreiras dos técnico-administrativos representados pelo nosso sindicato, sendo

estas:

- PGPE

- PCC-Ext

- PCCTAE

Composição da CNS-SINASEFE: (Coordenação da Pasta de Pessoal-TAE e

representantes das chapas eleitas no Consinasefe)

- Lucrécia-Sindscope-RJ (Coordenadora da Pasta de Pessoal-TAE); 

- Flávio CMR-EAMPE (Sonha e Lutar); 

- Teresa-IFBA (1º de Maio); 

- Dani Zanotti-IFRJ (MEP); 

- William-Sindscope-RJ (SPL);

- Grazielle-IFSP (Sonha e Lutar); 

- Dhieggo-IFPB (1º de Maio); 

- Xavier-IFMG (MEI); 

- Raimundo-IFSE (MI-Clasista); 

- Dias-IFRN (MLC)

CNS-SINASEFE



• GT IFES MILITARES – 2012.

• Composição GT: MEC, MD, MPOG, FASUBRA e SINASEFE.

• Composição do SINASEFE: Coordenação Geral. William

(Sindscope), Cristina (CMPA), Flávio e Aluízio (CMR), Eulálio (IFCE).

• MD não aparece nas duas primeiras reuniões.

• MD fornece banco de dados para o SINASEFE realizar a

transposição e verificar o impacto financeiro.

• SINASEFE faz o estudo do banco de dados com a ajuda da CNS e

faz os cálculos da transposição.

EVOLUÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES DA
TRANSPOSIÇÃO PGPE X PCCTAE



• GT entrega ao MEC, MPOG e MD cálculos e faz apresentação;.

• MPOG argumenta que seria criada nova carreira, porém SINASEFE

rebate com argumentos da nossa assessoria jurídica que NÃO.

• MD concorda em fazer a transposição.

• GT é finalizado e os resultados ficam a cargo do MEC enviar ao

MPOG através de protocolo via Ministro da Educação.

• A negociação durou até 2016 quando houve o golpe em Dilma e nada

se resolveu.

EVOLUÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES DA
TRANSPOSIÇÃO PGPE X PCCTAE



O que é o PGPE E PCC-EXT?
 Trata-se do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo.

 Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios
Federais - PCC-Ext

 Possui 3 Níveis: auxiliar (NA), intermediário (NI) e
superior (NS), de acordo com os requisitos de
escolaridade.

 Cada nível está dividido em classes (A, B, C e S) e
padrões (I, II, III, IV, V ou VI), de acordo com o tempo de
serviço de cada servidor.

 As progressões ocorrem de 18 em 18 meses.



PGPE/PCC-EXT X PCCTAE

 Progressão por tempo de serviço

somente;

 O servidor que busca capacitação

não recebe nenhum incentivo

financeiro;

 Não há relação entre os níveis,

favorecendo a divisão entre

servidores;

 Ficamos em carreira distinta dos

demais profissionais da educação

da rede federal.

 Poderemos progredir na carreira por

tempo de serviço e também por

níveis de capacitação;

 A aposentadoria incluirá a diferença

alcançada pelas progressões;

 Teremos uma carreira e não tabelas

desvinculadas umas das outras;

 Favorecerá a unidade dos

trabalhadores em educação;

 Há escalonamento (organização)

entre os níveis da carreira;

 A remuneração não sofrerá grande

diferença neste plano e, em caso de

valor menor, será incluído o VBC

(Vencimento básico complementar);

 Não ficaremos esquecidos diante dos

benefícios alcançados pelos

servidores do PCCTAE.



Incorporação de Gratificação de Desempenho

ORIENTAÇÃO NORMATIVA NR 5, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

A medida é decorrente das mudanças trazidas pelas leis 13.324, 13.325, 13.326,

13.327 e 13.328, publicadas em 29 de julho de 2016, referentes a reajustes

salariais e incorporação das GDs, dentre outros temas.

Antes da aprovação das leis mencionadas, as regras existentes permitiam levar

para a aposentadoria até 50% de gratificação.

A partir de agora, mediante assinatura de termo de opção do servidor, será

possível incorporar a GD de forma integral, ao longo de três anos, conforme o

escalonamento previsto nas leis citadas. A incorporação se dará nas seguintes

porcentagens: 67%, em 2017; e 84%, em 2018: até chegar aos 100%, em 2019.

Integralizar essas gratificações significará acrescentar aos proventos o total da

média de pontuação alcançada nos últimos 60 meses que antecederem a

aposentadoria. A média da pontuação alcançada levará em consideração o

somatório dos pontos da avaliação de desempenho individual com os da

avaliação institucional do servidor quando estava em atividade.



TABELA PGPE - ATUAL

TABELAS GRÁFICA - PGPE.pdf

Tabela de Remuneração PCC-EXT.pdf

TABELAS GRÁFICA - PGPE.pdf
Tabela de Remuneração PCC-EXT.pdf


O que é PCCTAE?
 Trata-se do Plano de Cargos e Carreiras dos Técnicos

Administrativos em Educação.

 Classificação dos cargos de acordo com os requisitos de

escolaridade, atribuição do cargo e experiência ou seja A, B, C, D,

E.

 Conversão do tempo de serviço conforme anexo V da lei

11091/2005 (18 meses).

 Enquadramento na tabela do PCCTAE de acordo com o nível de

classificação (A,B,C,D,E) e nos 16 padrões de vencimento básico de

acordo com o disposto no inciso II do art. 5° e anexo II da lei

11091/2005.



O que é PCCTAE?
Tempo de Serviço Público Federal/Ano Padrão de vencimento de cada Nível de Classificação e 

Nível de Capacitação

Até 1 ano e 11 meses 1

2 2

3 2

4 3

5 3

6 4

7 4

8 5

9 5

10 6

11 6

12 7

13 7

14 8

15 8

16 9

17 9

18 10

19 10

20 11

21 11

22 12

23 12

24 13

25 13

26 14

27 14

28 15

29 15

30 ou mais 16



DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA PCCTAE

O desenvolvimento do servidor na carreira do PCCTAE ocorre,

exclusivamente, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de

vencimento mediante, respectivamente, Progressão por Capacitação

Profissional ou Progressão por Mérito Profissional.

Os servidores podem progredir, dentro de um mesmo nível de

Classificação, nos quatro níveis de capacitação (I, II, III e IV), mas não

podem ascender de um Nível de Classificação para outro. O servidor

que ingressar na Classe A, por exemplo, não tem a opção de passar

para a B. Ele pode apenas progredir de um nível de capacitação para o

outro dentro da classe A.

Progressão por Capacitação Profissional é a mudança de nível de

capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da

obtenção pelo servidor de certificação em Programa de capacitação,

compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga

horária mínima exigida, respeitado o interstício de 18 (dezoito) meses.

Essa mudança, por exemplo, pode ser do nível de capacitação I para o

II, chegando até o IV.



NÍVEL DE 

CLASSIFICAÇÃO

NÍVEL DE 

CAPACITAÇÃO
CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO

I Exigência mínima do Cargo

A II 20 horas

III 40 horas

IV 60 horas

I Exigência mínima do Cargo

B II 40 horas

III 60 horas

IV 90 horas

I Exigência mínima do Cargo

C II 60 horas

III 90 horas

IV 120 horas

I Exigência mínima do Cargo

D II 90 horas

III 120 horas

IV 150 horas

I Exigência mínima do Cargo

E II 120 horas

III 150 horas

IV
Aperfeiçoamento ou curso de capacitação igual ou 

superior a 180 horas

Progressão por Capacitação Profissional



A Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o

padrão de vencimento (que vai do 1 ao 16, dentro de cada

um dos níveis de capacitação) imediatamente

subsequente, a cada 18 (dezoito) meses de efetivo

exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado

em programa de avaliação de desempenho, observado o

respectivo nível de capacitação.

Progressão por Mérito Profissional



INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO

O Incentivo à Qualificação é um direito do servidor que possui educação

formal excedente ao requisito do cargo de que é titular.

Nível de escolaridade formal superior ao 

previsto para o exercício do cargo (curso 

reconhecido pelo Ministério da Educação)

Área de 

conhecimento 

com relação 

direta

Área de 

conhecimento 

com relação 

indireta

Ensino fundamental completo 10% -

Ensino médio completo 15% -

Ensino médio profissionalizante ou ensino 

médio com curso técnico completo
20% 10%

Curso de graduação completo 25% 15%

Especialização, com carga horária igual ou 

superior a 360h
30% 20%

Mestrado 52% 35%

Doutorado 75% 50%

TABELA DE PERCENTUAIS DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO (Anexo IV da

Lei no 11.091 de 12 de janeiro de 2005)

A partir de 1o de janeiro de 2013: (Incluído pela Lei nº 12.772, de 2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11091.htm#anexoiv..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12772.htm#art44


TABELA PCCTAE

tabela_pcctae_atual.pdf

tabela_pcctae_atual.pdf


TRANSPOSIÇÃO - PGPE X PCCTAE

Simulação tabela PGPE-PCC-EXT X PCCTAE 2020 - NA - A.xlsx

SIMULAÇÕES

Simulação tabela PGPE-PCC-EXT X PCCTAE 2020 - NA - B.xlsx

Simulação tabela PGPE-PCC-EXT X PCCTAE 2020 - NI - C.xlsx

Simulação tabela PGPE-PCC-EXT X PCCTAE 2020 - NI - D.xlsx

Simulação tabela PGPE-PCC-EXT X PCCTAE 2020 - NS - E.xlsx

Simulação tabela PGPE-PCC-EXT X PCCTAE 2020 - NA - A.xlsx
Simulação tabela PGPE-PCC-EXT X PCCTAE 2020 - NA - B.xlsx
Simulação tabela PGPE-PCC-EXT X PCCTAE 2020 - NI - C.xlsx
Simulação tabela PGPE-PCC-EXT X PCCTAE 2020 - NI - D.xlsx
Simulação tabela PGPE-PCC-EXT X PCCTAE 2020 - NS - E.xlsx


XIII ENCONTRO DOS SERVIDORES CIVIS DAS INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO VINCULADAS AO MINISTÉRIO DA DEFESA

ALGUNS ENCAMINHAMENTOS REFERENTES À CARREIRA – APROVADOS 

NA 161ª PLENÁRIA DO SINASEFE 

Solicitar à Direção Nacional e/ou às instâncias deliberativas do SINASEFE a

continuidade das negociações referente à carreira dos servidores técnicos

administrativos das Instituições de Ensino Vinculadas ao Ministério da Defesa.

Quando das negociações referente à carreira dos servidores técnicos

administrativos das Instituições de Ensino Vinculadas ao Ministério da Defesa com

o Governo, solicitar à Direção Nacional e/ou às instâncias deliberativas do

SINASEFE, representantes dessas Instituições na mesa de negociação.

Solicitar nas instâncias deliberativas do SINASEFE, a inclusão de um servidor

técnico administrativo das bases das Instituições de Ensino Vinculadas ao

Ministério da Defesa, nas discussões, encontros, negociações que se refiram à

carreira do PGPE e à transposição para o PCCTAE.

Campo Grande - MS nos dias 13 a 15 de setembro de 2019.



XIII ENCONTRO DOS SERVIDORES CIVIS DAS INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO VINCULADAS AO MINISTÉRIO DA DEFESA

Solicitar à Direção Nacional, através da Comissão Nacional de Supervisão (CNS)

a elaboração de uma cartilha explicando a INCORPORAÇÃO DA GDPGPE ÀS

APOSENTADORIAS E PENSÕES do PGPE e quando da atualização da

transposição do PGPE para o PCCTAE, para que possamos ter uma visão geral

da vantagem ou não dessa transposição para os servidores técnicos

administrativos das Instituições de Ensino Vinculadas ao Ministério da Defesa.

Solicitar a Direção Nacional, através da Comissão Nacional de Supervisão (CNS) a

atualização da transposição do PGPE para o PCCTAE, pois já ocorreram

mudanças na legislação da carreira do PGPE, incorporando assim a gratificação

(GDPGPE) à aposentadoria.

Campo Grande - MS nos dias 13 a 15 de setembro de 2019.

ALGUNS ENCAMINHAMENTOS REFERENTES À CARREIRA – APROVADOS 

NA 161ª PLENÁRIA DO SINASEFE 



VAMOS A LUTA !

PCCTAE JÁ!


