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CARTA DE PORTO ALEGRE

O I Fórum Nacional das Comissões Internas de Supervisão do PCCTAE (I FNCIS) foi criado

a partir do Encontro Nacional dos Dirigentes dos Recursos Humanos das IFES – XXVI ENADIFE-

RH, realizado em Recife (PE), no período de 24 a 27 de julho do corrente e da necessidade de

manter uma interlocução entre as CIS, e as entidades representativas dos trabalhadores em

educação das IFE’s e a Comissão Nacional de Supervisão.

Esse Fórum teve como objetivo aprofundar o debate e estabelecer estratégias para

solucionar as pendências da carreira. Destaque-se que toda e qualquer ação será para dirimir

dúvidas e estreitar as relações entre as CIS e entre estas e a FASUBRA, SINASEFE e a CNS.

Com isso, o I Fórum Nacional das CIS indica para o II Seminário das CIS proposto pela

FASUBRA, a ser realizado nos dias 5 e 6 de outubro de 2006, as seguintes propostas:

a) Que a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira tenha um trabalho mais

efetivo e integrado junto às CIS;

b) que a FASUBRA e o SINASEFE exijam do Ministério da Educação uma postura de

respeito às representações sindicais dentro da CNS.

c) que as pendências da Carreira, tais como: VBC, racionalização dos cargos,

resíduos de tempo de serviço para avaliação de desempenho, posicionamento dos

aposentados no PCCTAE, sejam tratadas no Encontro Jurídico da FASUBRA;
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d) abertura do novo prazo para opção ao plano (PCCTAE);

e) estender o prazo até 30 de novembro de 2006 para as Comissões de

Enquadramento receberem os títulos e certificados ainda não apresentados, uma

vez que o prazo de recurso na maioria das IFE’s encerrou antes da publicação da

Resolução nº 01/06 da CNS;

f) indicar ou eleger um Coordenador por região brasileira, compondo juntamente com

os Coordenadores já eleitos em Porto Alegre, dois coordenadores regionais do

Fórum Nacional de Comissões Internas de Supervisão, buscando concentrar os

questionamentos e difundir orientações, além de promover e divulgar a realização

do II FNCIS em Fortaleza – CE em data ainda a ser definida.

O I Fórum Nacional da CIS ratifica a importância do trabalho das CIS, de propor, fiscalizar e

acompanhar as políticas de Gestão de Pessoas. Ressalta o compromisso e a premente necessidade

das CIS de estabelecer interação com as entidades sindicais e a CNS.

Porto Alegre (RS), 20 de setembro de 2006.


