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Circular n. 32/2015/ADCEFET-RJ

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2015

Aos(Às) professores(as) do CEFET/RJ

Assunto: Encaminha Ofício do DRH/DIRAP/DIREG sobre quadro de servidores do Cefet-RJ.

A diretoria  da  Adcefet-rj  SSind encaminha,  para  amplo  conhecimento  e  análise,  o  Ofício  n.

1184/2015/DRH/DIRAP/DIREG de  19/10/2015,  que  traz  informações  estratégicas  sobre  o  quadro  de

servidores (docentes e técnico-administrativos em educação) do Cefet/RJ, tais como:

• Quadro de servidores, por Campus;

• Servidores que recebem o Abono de Permanência;

• Previsão de aposentadorias – 2016/2017 – Todos os Cargos;

• Previsão de aposentadorias – 2016/2017 – Professores EBTT (aposentadoria especial).

O Ofício da Administração do Cefet/RJ é uma resposta à solicitação da assembleia de professores

do Cefet/RJ,  encaminhada pelo diretoria da Adcefet-rj  através do  Ofício n. 18/2015/ADCEFET-RJ de

25/09/2015,  visando estimar  os  impactos  do pacote  de novos cortes  orçamentários  nas  atividades  de

ensino, pequisa e extensão do CEFET/RJ, anunciados pelo governo federal em 14/09 e que preveem,

dentre outras ações, a extinção do abono permanência e o congelamento dos concursos públicos.

A  diretoria  da  Adcefet-rj  saúda  a  Administração  do  Cefet/RJ  pela  divulgação  dos  dados,

cumprindo o que se espera de gestores públicos. A análise dos dados permitirá estimar os impactos em

colegiados e setores em uma provável saída em massa de servidores em condições de se aposentar, tendo

em vista a combinação do fim do abono permanência e o congelamento de concursos a partir de 2016.

Saudações sindicais, fraternas e de luta,

Prof. Alberto Jorge Silva de Lima
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