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PLANO DE CARREIRA. PARTICIPE!

Envie sugestões até dia 10
A Fenajufe e os sindicatos de base estão retomando as discussões sobre a carreira dos servidores do Judiciário Federal, depois da criação da Comissão Interdisciplinar, pelo STF, para debater o
Plano de Cargos e Salários da categoria, e da retomada dos trabalhos do GTN de Carreira da Fenajufe.
O Sintrajusc disponibilizou um formulário no site
para envio de sugestões até 10 de outubro.
Dado o prazo exíguo estipulado pelo STF para a
Comissão Interdisciplinar concluir os trabalhos 90 dias, o Sindicato pede a todos os servidores do
Judiciário Federal em Santa Catarina que enviem
suas sugestões até a data mencionada. Elas serão
juntadas às da Comissão Interdisciplinar.
Para o coordenador geral do Sintrajusc, Paulo
Roberto Koinski, nossa participação é fundamental, pois temos bastante acúmulo na discussão de
carreira.
Vale lembrar que os quatro PCSs que conquistamos começaram como discussão de carreira, mas
em determinado momento os governos e até o STF
abortaram a discussão, apresentando tabelas meramente salariais, postergando as propostas de
melhoria de carreira tão ansiadas pela categoria. "Por
isso, desta vez, temos que colocar peso na Comissão Interdisciplinar do STF para fazer valer as nossas propostas", afirma Koinski.

Mendes

COMO FOI EM 2008
Em 2008, buscando a forma mais democrática
de participação e coleta de ideias, o SINTRAJUSC
teve a iniciativa de realizar seis Seminários Regionais sobre o Plano de Carreira, e um congresso final para discutir e aprovar as propostas apresentadas.
O Sindicato utilizou o método "brainstorming"
para coleta de propostas, visitou vários locais de

trabalho no estado e debateu temas fundamentais como
Cargos, Progressão Funcional, Promoção, Jornada de
trabalho, Ascensão Funcional, Terceirização e critérios para ocupação de FCs e CJs. Todas as sugestões
apresentadas foram compiladas e aprovadas em Congresso realizado em outubro de 2008. O resultado
dos seis Seminários Regionais está em http://
w w w. s i n t r a j u s c . o r g . b r / / t h - a r q u i v o s /
DOWN_151759Informativo.pdf ou no site.

RETOMADA EM 2016
Em 2016, mais uma vez, a riqueza de sugestões apresentadas por nós, servidores de Santa
Catarina, somada às demais sugestões que serão
levadas à Fenajufe e à Comissão Interdisciplinar
do STF, nos qualificam para um debate que, por
certo, resultará em avanços para os servidores do
Judiciário Federal.

Comissão Interdisciplinar do STF
tem prazo de 90 dias para finalizar trabalho
A Comissão Interdisciplinar que vai elaborar
propostas de revisão do Plano de Carreira dos servidores do Poder Judiciário Federal reúne-se toda
segunda e terça-feira, das 14h30 às 18h30, e a
conclusão dos trabalhos está prevista para 90
dias a contar de 28/9, data em que o trabalho
foi iniciado.
O resultado da iniciativa será submetido ao
Fórum dos Diretores-Gerais dos Tribunais Superiores e Conselhos, para ser encaminhado à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha.

Quanto ao direito de voto, definiu-se que será
por titular. Com isso, a Fenajufe terá três votos
nas decisões da Comissão, ao lado dos demais
nove órgãos. O STF também terá direito a um voto.
A admissão de três representantes titulares e
três suplentes com assento na Comissão
Interdisciplinar do STF é um grande avanço rumo
a uma correlação de forças mais democrática. Nas
comissões anteriores, a Federação tinha apenas um
representante, sem suplência. Além de muito mais
democrática, a nova composição possibilita
maior participação dos servidores. Da Fenajufe

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL DO SINTRAJUSC
Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado
de Santa Catarina (SINTRAJUSC), conforme estabelece o artigo 38 do Estatuto Sindical, faz saber aos trabalhadores do Judiciário Federal de Santa Catarina que será realizada ASSEMBLEIA GERAL no dia 18 de outubro do
ano de 2016, terça-feira, às 16 horas, na sede da Justiça Federal (av. Beira-Mar Norte, Florianópolis, SC), com o
seguinte ponto de pauta:
1) Eleição de delegad@s para a XX Plenária Nacional Extraordinária da Fenajufe (dias 24 e 27 de novembro, em
Brasília, DF).
Florianópolis, 30 de setembro de 2016
Diretoria Executiva do Sintrajusc
EXPEDIENTE: Publicação do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal no Estado de Santa Catarina – Filiado à FENAJUFE - Rua dos
Ilhéus, 118, sobreloja, sala 3, Edifício Jorge Daux, CEP 88010-560, Centro, Florianópolis/SC Fone/FAX: (048)3222.4668 imprensa@sintrajusc.org.br - www.sintrajusc.org.br Produção: Míriam Santini de Abreu (MTb 8077/RS) - Tiragem: 2.500 exemplares

