CONFI

3 de setembro de 2008

RA!

de
jus está
d
n
i
S
o
O site d a, mais bonito
v
cara no onteúdo mais
c
e com o el. Veja em
.br
acessív
sdf.org
www.

sindju

Contagem
regressiva
Até o final de novembro
teremos uma proposta
de Plano de Carreira

CONHEÇA AS PROPOSTAS
Os principais pontos discutidos pelos Grupos de Trabalho foram:
Atualização das atribuições:
o Sindjus promoverá oficinas para
realizar essa atualização, sob a
coordenação de um especialista.
Desenvolvimento na carreira:
essa questão, estreitamente ligada
às atribuições, será definida depois
das oficinas, pois elas reunirão
informações sobre responsabilidade e complexidade das tarefas.
Ocupação de funções comissionadas: necessidade de um processo seletivo simplificado, com critérios definidos, fundamentação técnica, lisura e transparência; ampliação do percentual de servidores
efetivos em cargos em comissão.
Aprimoramento do Adicional de
Qualificação: criação de um adicional pelo desempenho periódico do
servidor a cada cinco anos; desvinculação dos cursos aos cargos dos
servidores/FC; aumento dos percentuais do AQ, na seguinte proporção:
• Ações de treinamento – até 9%
• Graduação – até 10%
• Curso de Pós-Graduação
(especialização) – 12%

• Curso de Mestrado – 20%
• Curso de Doutorado – 30%
* (A segunda graduação poderá
fazer jus aos 10%)
Política salarial/atualização da
remuneração: necessidade de
superposição entre os cargos;
gratificação sobre o maior vencimento (mudança para Gratificação
Judiciária/Ministerial); equiparação
salarial com carreiras de funções
semelhantes.
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Até o final de novembro o Plano de Carreira do Poder Judiciário e MPU estará definido. O tema foi destaque nas discussões da
reunião da Fenajufe nos dias 30 e 31 de
agosto. Uma comissão formada por servidores defendeu as propostas de Brasília, com o
apoio dos coordenadores do Sindjus (Roberto Policarpo, Sheila Tinoco, Cledo Oliveira,
Jailton Mangueira e Eliane Alves).
Durante todo o mês de agosto o Sindicato realizou uma série de debates com os
servidores, para tratar do novo Plano de
Carreira. Foram formados grupos de trabalho em cada órgão, e na reunião desses
grupos, no dia 27 de agosto, foi eleita a
comissão de servidores. As propostas foram
analisadas e consolidadas num conjunto
de onze pontos de consenso, que vão desde a definição das atribuições dos cargos
em lei até a melhoria da remuneração.
Veja a lista completa no nosso site:
www.sindjusdf.org.br.
Na avaliação do coordenador geral do
Sindjus, Roberto Policarpo, os debates foram produtivos e positivos: “As bases do
Plano de Carreira foram lançadas. Agora
vamos lapidar as propostas, num amplo
processo democrático.” Os servidores que
ainda não participaram podem enviar propostas e sugestões para o email
planodecarreira@sindjusdf.org.br.
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Circuito de Vôlei de Praia
O Sindjus vai promover entre os dias 11 e 12 de outubro o 1°
Circuito de Vôlei de Praia, para todos os servidores do Judiciário e
MPU e seus dependentes, a partir de 14 anos. A dupla vencedora
ganhará R$ 500,00; a segunda colocada, R$ 300,00; a terceira; R$
200,00. As inscrições estão abertas a partir de 10 de setembro no
site do Sindjus (www.sindjusdf.org)."Temos a intenção de transformar esse evento em uma tradição. Queremos também descobrir
novos talentos para o esporte”, explica o diretor de Comunicação, Cultura e Lazer do Sindjus, Orlando Nôleto. Orlando diz
ainda que o Campeonato de Futebol Society não será realizado
nesse segundo semestre de 2008, por causa da olimpíada que
será promovida em 2009. "A olimpíada contemplará várias modalidades e uma delas será o futebol, nas categorias principal e
veterana", afirma. Para mais informações, ligue: 9117-6321.
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Parada Cultural
O jornal Parada Cultural começou a circular esta
semana. São sete mil exemplares distribuídos em todas
as paradas de ônibus da W3 Norte. Ali também funcionam as bibliotecas populares T-Bone, um belo e inusitado projeto que empresta por dia mais de mil livros. O
Sindjus patrocina o jornal e participa com uma página
em cada edição. “Para nós é alegria ocupar esse espaço”, afirma o coordenador-geral do Sindicato, Roberto
Policarpo. O jornal também será distribuído nos eventos
culturais da ONG T-Bone. Ele foi criado para oferecer
outra opção de leitura durante a espera pelo ônibus -e, o mais importante, para incentivar o hábito de ler.
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