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MARATONA VITORIOSA!! 
 
 
O sindicato juntamente com a categoria realizou uma 
verdadeira maratona na ALERJ desde o dia 21 de junho 
quando descobriu que, apesar de ter sido divulgado na 
mídia que a FAETEC seria contemplada com reajuste 
salarial, não existia qualquer menção a isto dentro da 
ALERJ!! Isso as vésperas da votação anunciada pelo 
governo que aconteceria na terça-feira, dia 28. O 
SINDPEFAETEC então correu atrás de incluir a 
FAETEC na discussão através de pedidos de emendas a 
vários deputados. Somente na quarta à noite, depois de 

uma reunião de mais de 
cinco horas entre as 
lideranças da ALERJ, 
tivemos a confirmação que a 
FAETEC receberia uma 
mensagem de reajuste pelo 
governador! Na verdade, 
confirmação de duas 
mensagens: A do reajuste e a 
da transferência dos 
servidores cedidos da 
educação! Luta histórica de 
anos que foi reconhecida 
inclusive pelas lideranças de 
governo! 
Fizemos plantão na 
Assembléia Legislativa e 
lutamos pelo aumento de 
nosso índice de 5% 
anunciado na quinta, dia 24 
de junho, porém, nosso 
“pacote” veio fechado. 
Nossas mensagens foram 
votadas no dia 29 de junho, à 
tarde com mais uma negociação feita às pressas sobre 
um “adicional de qualificação” que seria votado pra 
outras categorias e que nos foi concedido para os nossos 
servidores que possuem ensino médio, que poderão 
ganhar esse adicional referente à graduação. Vale 
lembrar que gratificação não é bandeira para o 
sindicato!! Foi apenas um paliativo para o quadro 
técnico-administrativo que não tem benefícios no nosso 
plano de carreira, mas que o Sindicato está lutando para 
reverter através da reformulação do mesmo!  
O reajuste é atenuante, nossas perdas salariais 
continuam significativas. Precisamos nos unir ainda 
mais, nos sindicalizarmos, irmos às assembléias e as 

atividades propostas. O enfoque na luta é de que todas 
as categorias do funcionalismo Estadual do Rio de 
Janeiro tenham UMA DATA BASE. É difícil ver outras 
categorias do funcionalismo estadual ficarem fora do 
que é nosso por direito; reajuste anual(!) assim como 
nossos companheiros da saúde e da educação. Portanto, 
apesar de alguns acharem que 5% não é satisfatório, que 
a transferência dos Servidores cedidos não é relevante, 
segue aqui o nosso profundo respeito e agradecimento à 
categoria que aderiu as paralisações, que pressionou 
juntamente com o Sindicato e mais: que participou das 
atividades e lutou em conjunto nas galerias da ALERJ 
para a redução de nossas perdas e desigualdades! A 
categoria da FAETEC se fez respeitar! Vitória! 

Vigília na ALERJ 

 

PROFISSIONAIS E SINDPEFAETEC AINDA NA LUTA 
 

Quais as tarefas à nossa frente? 
Primeiro, o Vale-Transporte!!! Continua dramática a 
situação de muitos servidores que comprometem parte 
significativa de seus salários com a locomoção para o 
trabalho. Uma das marcas da atual gestão - Celso 
Pansera e Cia - é não resolver uma situação de fácil 

solução, já que verbas já foram e estão empenhadas, o 
tal "impacto financeiro" é mínimo. Exigimos uma 
solução imediata nesse quesito!!! Concurso Público!! 
Outra marca dessa gestão é a contratação. Nunca se viu 
uma situação como esta! Hoje, os contratados já são 
maioria absoluta na FAETEC. Eles mesmos reivindicam 
o Concurso. Em Audiência Pública o Presidente da 

FAETEC, Sr. Celso Pansera assumiu o compromisso da 
realização do concurso para esse ano. Mas como esse 
"compromisso" já foi feito antes, temos muita 
desconfiança e estaremos exigindo seu cumprimento. 
Sem esquecer a reformulação de nosso Plano de Cargos 
e Salários que precisa responder às continuidades de 
estudo, à produção intelectual de nossa categoria. 
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TABELA DE SALÁRIO FAETEC 2010 – COM REAJUSTE DE 5% 
 
 

PLANO DE CARREIRA DOS PROFESSORES DA FAETEC 
 
 

NÍVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ANOS 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 
PI 40h 1911,57 2045,38 2188,58 2341,76 2505,69 2681,09 2868,77 3069,59 3284,46 3514,36 3760,37 4023,59 4305,27 4606,62 4928,06 5274,12 
PI 20h 955,78 1022,69 1094,29 1170,88 1252,84 1340,54 1434,38 1534,78 1642,22 1757,17 1880,18 2011,79 2152,61 2303,31 2464,02 2637,06 

 
 

PLANO DE CARREIRA DOS FUNCIONÁRIOS DA FAETEC (40h) 
 
 

CARGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ANOS 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30 30-32 

 
SUPERIOR 

1911,57 2007,15 2107,51 2212,88 2323,52 2439,70 2561,68 2689,76 2824,27 2965,48 3113,75 3269,44 3432,91 3604,55 3784,78 3974,02 

 
MÉDIO 

ESPECIALIZADO 

1365,42 1433,69 1505,37 1580,64 1659,67 1742,66 1829,78 1921,27 2017,33 2118,21 2224,12 2335,34 2452,09 2574,70 2703,43 2838,60 

 
MÉDIO 

1024,07 1075,26 1129,04 1185,47 1244,75 1306,99 1372,33 1440,96 1513,00 1588,67 1668,08 1751,48 1839,07 1931,05 2027,58 2128,96 

 
BÁSICO 

ESPECIALIZADO 

853,38 896,05 940,85 987,90 1037,30 1089,17 1143,62 1200,80 1260,83 1323,89 1390,07 1459,58 1532,55 1609,19 1689,64 1774,12 

 
ELEMENTAR 

512,03 537,63 564,52 592,74 622,36 653,50 686,18 720,49 756,51 794,33 834,04 875,75 919,53 965,51 1014,27 1064,98 

 
 
OBS: Tabela atualizada pelo SINDPEFAETEC                                            FILIE-SE!!!  
                 

Relato da reunião da diretoria do SINDPEFAETEC com presidente da FAETEC em 07/07. 
 
*Vale-transporte: O processo 
irá da SECTI para a casa civil em 08/07. 
A proposta é que só tenha direito ao vale 
os servidores que recebem até R$1306,00 
(bruto). Segundo o presidente foi 
necessário um teto para que a negociação 
com o governo andasse. Garantiu que 
negociou com o governo e que o vale 
deverá sair ainda este ano. 
*Concurso Público: Deverá sair 
edital em outubro ou novembro deste 
ano. A instituição CEPERJ está em 
negociação para realizar o concurso. 
Segundo o presidente, todo o processo 
ocorrerá ainda este ano, mas os 
aprovados só serão convocados no 
próximo ano. 

*Adicional de Qualificação: 
Quem tem direito é quem foi concursado 
para cargos de nível médio e possuem 
graduação. Os servidores que possuem 
tal descrição deverão protocolar pedido 
na FAETEC juntamente com o diploma 
de graduação. Em agosto já deverá estar 
implantada a gratificação que será paga 
com retroatividade a julho. 
*Adequação de carga 
horária dos instrutores (24 
tempos): No segundo semestre sairá 
nova portaria regulando a carga horária 
dos instrutores para 24 tempos de aula, 
conforme acordado em reunião anterior. 
 

*Edital para eleição de 
diretores: O presidente garantiu que 
as eleições acontecerão este ano e que 
deverá ser reformulado o edital 
principalmente para garantir um 
substituto para o diretor caso haja algum 
impedimento no decorrer do mandato. 
Pediu sugestões ao Sindicato e já havia 
pedido aos atuais diretores. 
*Transferência dos cedidos: 
Ainda não existem informações precisas. 
O presidente disse que os prof. doc II 
terão 40h, mas não sabe em que faixa 
salarial eles ficarão enquadrados. Disse 
que o enquadramento atual na FAETEC 
será mantido, logo somente o tempo que 

o servidor está na FAETEC será utilizado 
para enquadramento no plano de carreira. 
Disse que está com muita dificuldade em 
regularizar a situação do Prof. Doc. I que 
tem extensão de carga horária hoje na 
FAETEC porque, segundo ele, estes 
deveriam ser enquadrados como Prof. I 
20h já que a carga horária do concurso 
deste professor é de 16h. O presidente 
garantiu que a intenção da presidência é 
melhorar o salário de todos e não 
prejudicar ninguém. Disse ainda que tem 
intenção de disponibilizar no site a 
estimativa de salário dos servidores para 
que todos possam fazer opção 
conscientes. O Sindicato pede que 
ninguém faça opção agora, pelo menos 
não antes de estar bem informado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ato na SEPLAG realizado no dia 

25 de maioMarcha ao Palácio – 17 de junho 
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TRANSFERÊNCIA DOS SERVIDORES CEDIDOS 
 
Lei Que Transfere Para O Quadro De Pessoal Da FAETEC Os Servidores Da 
Secretaria De Educação Assim Como Os Respectivos Cargos. É Publicada Em 
Diário Oficial No Dia 30/06/2010. 
 
Finalmente a antiga reivindicação dos servidores da 
Secretaria de Estado de Educação à disposição da 
FAETEC é atendida com a publicação da lei nº: 5766 de 
29 de junho de 2010. A FAETEC foi, com o passar do 
tempo, assumindo escolas que eram da estrutura da 
Secretaria de Educação e os servidores que trabalhavam 
nestas unidades foram colocados à disposição da 
Fundação, tais servidores foram determinantes para a 
construção e o aprimoramento de todas as ações 
educacionais e administrativas da FAETEC. A lei acima 
citada vem fazer justiça a esses servidores que tanto 
contribuíram na estruturação da Fundação e que sanaram 
parte da insuficiência de servidores ao longo da história 
de expansão da FAETEC.   
Vale ressaltar que, diferente do que alguns pensam, o 
SINDPEFAETEC sempre defendeu, junto a este e aos 
demais governos, a regularização da vida funcional 
destes servidores. O atual momento político foi 
importante e decisivo para que a negociação avançasse, 
diferente de outros momentos que infelizmente não 
houve acordo com o chefe do poder executivo para que 
este encaminhasse mensagem a ALERJ. 
Alguns dizem se tratar de “trem da alegria”, mas 
devemos observar a data que consta na lei (31 de 

dezembro de 2002), data proposta pelo Sindicato e 
respeitada pelo governador para que aqueles que vieram 
para a Fundação por vontade política não fossem 
incluídos. O objetivo único desta lei é regularizar a 
situação funcional dos servidores que estavam nas 
unidades encampadas pela FAETEC que não pediram 
para estar na situação de disponibilidade. Tais servidores 
até então viviam em situação de desconforto porque 
muitas vezes não recebiam benefícios da Secretaria de 
Educação por estarem na FAETEC e vice-versa. 
Agora devemos acompanhar de perto o processo de 
enquadramento para que não haja prejuízo algum para os 
servidores abrangidos pela lei. Em reunião com o 
presidente Celso Pansera, este garantiu ao 
SINDPEFAETEC que o servidor não será prejudicado e 
que dará publicidade ao processo através do site da 
Fundação. 
O SINDPEFAETEC orienta que os servidores só façam 
ou não opção depois de todos os esclarecimentos do 
processo de enquadramento que até a presente data ainda 
encontra-se sem regras definidas. 
ESTÃO DE PARABÉNS TODOS QUE 
CONTRIBUIRAM NESTA GRANDE VITÓRIA. 

        Notas 
 

COMISSÃO DO PLANO DE 
CARREIRA 

Apesar de as atas não estarem sendo 
atualizadas, as reuniões da comissão têm 
acontecido desde fevereiro. Porém, por 
conta do desfalque de vários membros, as 
tarefas ficaram acumuladas para poucos, o 
que resultou na falta de atualização das 
atas no site. A comissão terá substituições 
de alguns membros, agora neste mês. 
Com isso, contamos que os trabalhos, já 
adiantados, terminem o quanto antes para 
que se iniciem as negociações pra futura 
implementação do mesmo. Questões 
como a implementação da Dedicação 
Exclusiva e os 7% linear para todos os 
servidores da FAETEC já foram 
discutidas e aprovadas pela Comissão.  A 
DE precisa ser instituída para, depois, ser 
regulamentada pela FAETEC. 

 
 

O Ensino Fundamental na rede FAETEC 
 

Fundamental de Marechal 

Após a audiência pública ocorrida na ALERJ 
no dia 05/05/2010 os profissionais que atuam 
no ensino fundamental ficaram preocupados 
com o destino deste segmento e solicitaram 
esclarecimentos da FAETEC. O 
SINDPEFAETEC instituiu uma comissão com 
o propósito de acompanhar as demandas 
referentes aos fundamentais da rede FAETEC. 
Os fundamentais do ISERJ e do ISEPAM 
funcionariam como CAPs , pois, podem ser 
englobados em uma visão pedagógica de 
estágios e prática de ensino. Na primeira 
reunião ocorrida na DDE no dia 23/06 , 

começou a ser construída juntamente 
com as direções dos fundamentais de 
Marechal, Niterói e Quintino , propostas 
de continuidade deste segmento. 
Acordou-se que os 6° anos passariam 
para horário integral e os 9° anos com 
projetos, que reforçaria a grade curricular 
com a inclusão de matérias e ferramentas 
pedagógicas, visando uma orientação 
técnico-profissional.Ficou assegurado o 
ingresso, mesmo com poucas vagas, 
sendo uma conquista do sindicato. 

 
 

COMISSÃO DE REGIMENTO 
No dia sete de abril do ano de dois mil e dez foi 
constituída uma comissão para a elaboração de 
minuta do Regimento Interno Geral da FAETEC, 
ou seja, uma proposta inicial para o Regimento que 
depois será analisada pelo Conselho Superior e 
Presidência da FAETEC. Essa comissão é 

composta por onze membros onde o 
SINDPEFAETEC faz parte com um representante. 
As propostas  estratégicas da elaboração do 
Regimento Interno ficaram assim divididas: Da 
Instituição, Natureza, Finalidade e Sede, Estrutura 
Administrativa, Do Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Comunidade Escolar, Corpo Docente, 
Administrativo, Corpo Discente, Patrimônio e 
Recursos e Disposições Gerais. A comissão já está 
na fase final dos trabalhos para a entrega da minuta 
do Regimento Interno. 
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MOBILIZAÇÕES DA CATEGORIA 
 
Durante a nossa campanha para o reajuste 
salarial, as assembléias deliberaram várias 
paralisações para pressionar o governo. 
Com boa participação da categoria fizemos 
algumas paralisações de 24h e duas de 48h. 
Nossa passeata em conjunto com o SEPE 
no dia 17 de junho também foi vitoriosa, 
contando com participação expressiva de 
nossa categoria. Ao final do ato, fomos 
recebidos pelo Vice-governador que 

agendou uma reunião para a semana 
seguinte, que não ocorreu. O cenário das 
negociações havia mudado para a ALERJ. 
Nossa assembléia do dia 24 de junho foi 
suspensa, pois a diretoria do 
SINDPEFAETEC fazia plantão na ALERJ 
com a possibilidade de votação de nosso 
reajuste a qualquer momento, votação que 
só ocorreu na terça, dia 29 de junho. 
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