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Ata de Reunião Extraordinária da Comissão Interna de Supervisão 1 

dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação, realizada 2 

no dia 11 de fevereiro de 2015 3 

 4 

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2015, às quatorze e trinta horas, 5 

reuniram-se na Rua Sena Madureira, 1500 – Vila Clementino, São Paulo 6 

– SP, os membros da Comissão Interna de Supervisão desta 7 

Universidade: Claudio Bevilaqua, Maria José Conceição dos Santos, e 8 

Sérgio Pereira; ausências justificadas: Marco Antônio Henrique, Andrea 9 

Roth, Carlos Eduardo da Silva Fontoura; ausentes: Ivete Rodrigues 10 

Macedo e Silva, Lilian Bispo de Oliveira, Sandra Regina Lima Santos, 11 

Célia Nunes Resende, Anna Maria de Jesus, Rosileide de Cássia Nunes 12 

Pinheiro; se reuniram com o Prof. Murched Omar Taha Pró-Reitor de 13 

Gestão com Pessoas Adjunto; Sr. Norberto Lobo – Diretor do 14 

Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas e o Sr. 15 

Rubens Faria Lima – Diretor de Recursos Humanos; Informes: a 16 

reunião teve a finalidade de discutir o enquadramento funcional de 17 

servidores TAE realizado em desconformidade da lei de carreira dos 18 

servidores TAE e processos de enquadramento encaminhados a 19 

Comissão para parecer; o Prof. Murched, solicitou esclarecimentos a 20 

Comissão sobre os reenquadramentos realizados de forma incorreta, e 21 

se esses conforme forem corrigidos causarão prejuízos financeiros aos 22 



 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

 
CIS – Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Servidores 

Técnico Administrativos em Educação 

  

 

 
 

Rua Sena Madureira, 1500 - Vila Clementino  
CEP 04021-001 – São Paulo - SP 

 Tel.: (11) 5576-4195 R 1221 – e-mail: cis.tae@unifesp.br  
site: http://www.unifesp.br/reitoria/orgaos/comissoes/cis  

 

 

 

 

servidores enquadrados na carreira de forma diversa da prevista em lei; 23 

Conceição informou  ao professor que os servidores no caso em tela 24 

foram aprovados em concurso na carreira de categoria superior a que 25 

ocupavam inicialmente na instituição, e segundo a lei de carreira 26 

deveriam ser empossados no novo cargo e serem enquadrados no nível 27 

de classificação 1, padrão 1 da carreira, mas foram enquadrados no 28 

padrão em que estavam  na função anterior, sendo que teve servidor 29 

que após ficar enquadrado no nível da carreira anterior por poucos 30 

meses, foi reenquadrado na posição inicial, perdendo inclusive na justiça 31 

o direito de permanecer na posição anterior da carreira no novo cargo, e 32 

que muitos ainda estão enquadrados nas categorias de seus cargos 33 

anteriores na Universidade, informou também que o processo foi 34 

enviado à Brasilia-DF para parecer da Comissão Nacional da Carreira 35 

dos Servidores Técnico Administrativos em Educação do Ministério da 36 

Educação e que no Encontro Nacional das Comissões Internas de 37 

Supervisão realizado no ano de 2014 pelo mesmo Ministério a 38 

Comissão foi informada que caso a instituição não reenquadre os 39 

servidores na posição legal que deveriam estar no novo cargo será 40 

autuada por esta irregularidade; Rubens informou já ter em mãos todos 41 

os casos de reenquadramento realizados em desconformidade com a 42 

lei; após foi apresentado ao Diretor de Desenvolvimento de Pesoas - 43 

Norberto Lobo os processos enviados a Comissão para parecer como 44 

de servidores pleiteando reenquadramento idênticos aos apresentados, 45 
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e outros processos de progressão por capacitação e de incentivo a 46 

qualificação. Deliberações: o Diretor de Recursos Humanos – Sr. 47 

Rubens informou que estes casos devem ser revistos e os servidores 48 

em situação irregular deverão voltar à posição que deveriam estar no 49 

momento atual e para isso será feito um quadro para verificar a posição 50 

em que o servidor está ocupando na carreira neste momento e na qual 51 

deveria estar de acordo com o tempo de serviço na nova carreira, como 52 

será aberto um processo para cada um para devolução dos valores ao 53 

erário e que os servidores serão convocados para darem ciência nos 54 

processos; quanto aos processos progressão por capacitação 55 

apresentados a Comissão irá dar seu parecer em reunião ordinária, o 56 

processo de incentivo a qualificação apresentado no qual o servidor 57 

pleiteia recebimento do incentivo desde a época de apresentação do 58 

diploma de educação seqüencial que na época ainda não era aceito 59 

como curso superior, mas após a apresentação do diploma surgiu nova 60 

normativa reconhecendo o pagamento de incentivo a qualificação para 61 

este tipo de formação específica que deverá ser contado a partir da data 62 

de publicação da normativa, a reunião foi encerrada às 16:00h, eu 63 

Claudio Bevilaqua digitei a presente ata.64 
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Maria José Conceição dos Santos 

Coordenadora  

  
____________________________ 

Claudio Bevilaqua 
Membro 
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Sérgio Pereira 
Membro  

 
 

 
 
 

 
 
 

  


