
ATA DA 1ª REUNIÃO ACT 2014/15

entre o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO e a FENADADOS

LOCAL: Sede da FENADADOS – Brasília - DF

DATA: 29/04/2014

HORÁRIO: 10h

TEMA: Pré Acordo Coletivo de Trabalho

PARTICIPANTES

Pelo SERPRO: Antônio João Nochi Parera – DIRAD

Flávio Luiz Silvestre de Albuquerque – SUPGP

Geoffrey Souza Cordeiro – SUPGP

Pela FENADADOS: Telma Dantas – FENADADOS

Djalma Araújo Ferreira – FENADADOS

Ivonete de Castro Rodrigues Truda – SINDPD/RJ

Antonio Carlos de Souza “Barba” – ASSINDADOS/SP

Débora Sirotheau – SINDPD/PA

Sheyla Wilma de Lima – SINDPD/PE

Fabio Rosa Silveira – SINDPD/CE

José Gildazio da Silva – SINDPD/GO

Paulo Roberto de Oliveira – SINDPD/SP

REGISTRO PRELIMINAR DA FENADADOS

A  representação  dos  trabalhadores(as)  solicita  a  empresa  esclarecimento  e
posicionamento sobre o concurso público, quanto a cadastro reserva e as vagas.

A Representação  dos  trabalhadores(as)  iniciou  a  primeira  mesa  da  Campanha
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Salarial 2014/2015 reafirmando a necessidade de agilizar as negociações, considerando
que  a  prorrogação  da  Campanha  traz  prejuízos  e  desgastes  políticos,  sociais  e
financeiros. Soma-se a isso o não pagamento do retroativo com correção monetária, o
que torna muito expressivo o custo imposto aos trabalhadores(as) com as despesas de
Campanha, tais como viagens, hospedagens.

Esperamos que na próxima mesa a empresa apresente uma contraproposta positiva
que permita uma Campanha Salarial rápida e com avanços significativos.

REGISTRO DO SERPRO

O concurso público de 2013, ofertou inicialmente 360 vagas, sendo 213 para o cargo
de  Analista  e  147  vagas  para  Técnicos,  além  de  formação  de  cadastro  reserva.
Posteriormente, foram aditadas 65 novas vagas, o que faz com que o total  de vagas
disponibilizadas,  até  o  momento,  seja  de  425  vagas.  Destas  425  vagas,  152  foram
efetivadas, o que representa 35% do total.

Tendo  em  vista  que  a  empresa  tem  o  interesse  de  contratar  as  vagas
disponibilizadas, comunica que prorrogará o prazo de validade do concurso de 2013 por
mais 12 meses.

REGISTRO DAS PARTES

As partes, tendo em vista o compromisso firmado na Cláusula 7º do Pré Acordo de
Trabalho  firmado  no  dia  29/04/2014,  estabelecem,  de  comum  acordo,  o  presente
calendário  prévio  de  reuniões  para  a  negociação  do  Acordo  Coletivo  de  Trabalho
2014/2015.

DATA LOCAL

15/05/2014 – quinta-feira Brasília/DF

22/05/2014 – quinta-feira Brasília/DF

29/05/2014 – quinta-feira Brasília/DF

As  partes  estabelecem  também  calendário  prévio  referente  a  Negociação  do
Acordo  Alternativo  de  Registro  de  Frequência,  nos  termos  da  Portaria  nº  373,  de
25/02/2011, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.

2



DATA LOCAL

14/05/2014 – quarta-feira Brasília/DF

21/05/2014 – quarta-feira Brasília/DF

28/05/2014 – quarta-feira Brasília/DF

As datas estabelecidas nos calendários acima, estão sujeitas a alterações, sempre
que uma das partes assim solicitar.

Durante a negociação, caso haja necessidade, novas datas serão firmadas pelas
partes.
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