
Essa semana, a Condsef buscou na AGU novidades 
em relação às declarações dadas pelos os ministros 
do Planejamento, Nelson Barbosa e da AGU, Luis 
Inácio Adams, de que estariam autorizados a criar 
um pacote de ações para carreiras jurídicas do 
Executivo, incluindo um plano de carreira para os 
administrativos da AGU.

De acordo com representantes do governo ouvidos 
pela Confederação, não há ainda nenhuma ação 
efetiva em direção à consolidação de uma carreira 
específica para os administrativos da AGU.

Há mais de 20 anos os servidores do órgão esperam 
por um plano de carreira, visto que a maior parte 
deles foi deslocado de outros órgãos para compor o 
quadro da AGU.

A Condsef espera que os debates envolvendo 
essa demanda sejam feitos com a presença de 
representantes da categoria que já acumulam 
debate amplo sobre a questão. Os servidores 
diretamente interessados devem saber como se dará a 
consolidação dessa reivindicação que é histórica.
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A mesa permanente da Saúde reuniu-se essa semana 
em Brasília, com a presença da Condsef. Dentre outras 
questões foram discutidas as formas como devem se 
dar as reposições de dias não trabalhados em razão de 
paralisações legítimas ocorridas este ano. O Ministério 
da Saúde deve direcionar gestores autorizando que os 
servidores trabalhem liberando aquelas demandas que 
ficaram represadas.

A Condsef pediu uma audiência com o secretário 
especial do Ministério do Trabalho e Previdência exigindo 
cumprimento do acordo feito no Planejamento sobre a 
reposição de dias parados em função de paralisações. 
Também cobra do Planejamento termos que assegurem 
a reposição desses dias e devolução de valores 
eventualmente descontados de salários.

•	 TexTo	regula	negociação	coleTiva	na	adminisTração	pública
•	 a	igualdade	alcançada	é	uma	brincadeira?
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Condsef cobra da AGU plano de carreira dos servidores 
administrativo

Dias parados em paralisações legítimas e 
as formas de reposição
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