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OFÍCIO 003/2022-ATENS-SN 
Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2022. 

 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Ministro Milton Ribeiro 
Ministério da Educação - Esplanada dos Ministérios Bloco L  
70047-900 - Brasília/DF 
 
Assunto: Apresenta reivindicações da categoria dos Técnicos de Nível Superior das 
Instituições Federais de Nível Superior e solicita reunião para tratar de nossa pauta 

 

Senhor Ministro, 

 

O Sindicato dos Técnicos de Nível Superior das Instituições Federais de Ensino 

Superior (ATENS Sindicato Nacional) na qualidade de representante dos profissionais 

ocupantes de cargos de nível superior nas IFES (Instituições Federais de Ensino Superior), vem 

solicitar reunião, por vídeo conferência, com o objetivo de discutir a pauta de reivindicações 

da nossa categoria, que não se resume apenas à questão salarial, mas também à nossa 

reivindicação histórica de discussão, definição e implementação de carreira própria para os 

Técnicos de Nível Superior (TNS) das IFES. 

Ressaltamos que as perdas inflacionárias dos TNS, acumuladas desde o último 

reajuste da tabela do PCCTAE (Plano de Cargos e Carreira dos Técnicos Administrativos em 

Educação - Lei nº11.091, de 12 de janeiro de 2005), em janeiro de 2017, já somam 28,15% até 

dezembro de 2021. A inflação deste período contribuiu para deteriorar o poder de compra 

dos servidores em mais de ¼, o que se justifica neste momento, pois do contrário, estas perdas 

se acumularão por mais dois anos, comprometendo profundamente o poder aquisitivo e a 

qualidade de vida da categoria. 

O ATENS Sindicato Nacional coloca-se à disposição para contribuir nas 

discussões que se fizerem necessárias e, diante disto, aguardamos uma agenda, com a maior 

brevidade possível, para que possamos nos apresentar a este Ministério e discutir nossa 

pauta. 

Apresentamos nossas cordiais saudações. 

Respeitosamente, 

 
 
 
 

Angela Lobo Costa 
Diretora Presidente  
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PAUTA DE REINVINDICAÇÕES DO ATENS SINDICATO NACIONAL AO MEC E AO MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA – 2022 

 

1 – Reposição das perdas acumuladas desde janeiro de 2017 que, de acordo com o IBGE, 
somam 28,15% (IPCA acumulado de janeiro de 2017 a dezembro de 2021); 

2 – Reajuste dos benefícios de auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar e ressarcimento de 
saúde per capita, em janeiro de 2022, pelo percentual de 34,61% visando repor o IPCA 
acumulado de janeiro de 2016 a dezembro de 2021; 

3 – Tratamento de vencimento paritário, conforme piso estabelecido para os médicos com 
jornada de 40 horas, nos termos da Lei nº 12.702, de 7 de agosto de 2012; 

4 – Definição de calendário para a discussão, definição e implementação de carreira própria 
para os Técnicos de Nível Superior das Instituições Federais de Ensino Superior; 

5 – Normatização de reajuste anual que recomponha os vencimentos de acordo com a 
inflação do ano anterior; 

6 – Manutenção da competência para a concessão e manutenção das aposentadorias e 
pensões nas Universidades Federais e imediata revogação do Decreto 10.620/2021, e demais 
normativas, em especial as exaradas pelo INSS e;   

7 – Garantia da Autonomia das Universidades Federais, prevista no Art. 207 da CF 1988; 

8 – Eliminação da exigência de composição de lista tríplice para nomeação de reitores, cujo 
processo deve se encerrar no resultado das eleições realizadas nas Universidades; 

9 – Recomposição do orçamento das Universidades e Institutos Federais aos maiores 
patamares alcançados antes de 2016; 

10 – Realização de concursos públicos regidos pelo RJU, em substituição às terceirizações no 
serviço público e para repor vacâncias; 

11 – Recomposição dos orçamentos das entidades financiadoras da pesquisa no Brasil (CNPq, 
Finep, Capes, FNDCT), aos maiores patamares alcançados antes de 2016; 

12 – Estabelecer mesa de negociação continuada para debater os assuntos relativos às 
Universidades Federais; 

13 – Revisão da IN65 (Teletrabalho) 

14 – Reabertura do prazo de opção pelo PCCTAE; 

15 – Assento na Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE; 

16 – Extinção da cobrança previdenciária aos aposentados; 

17 – Revogação da Emenda Constitucional 95; 
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18 – Arquivamento da PEC 32; 

19 – Correção da tabela do imposto de renda pessoa física (IRPF); 

20 – Correção dos valores das funções de confiança (CD e FG). 
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