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OFÍCIO SINTSEP-GO Nº 42/2012 
        

 
                                                                Goiânia-Goiás, 30 de maio de 2012. 

 
 

DE: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás 
PARA: Exmo. Sr. Ministro do Trabalho e Emprego 

          Carlos Daudt Brizola 
ASSUNTO: Reestruturação Remuneratória da carreira da Previdência, Saúde e 

Trabalho (Lei 11355/06). 

 
 

 
Excelentíssimo Senhor, 

 
 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, os servidores que integram a carreira da 
Previdência, Saúde e Trabalho (PST) têm negociado com o governo, por meio do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), um novo parâmetro para a Reestruturação Remuneratória 
da carreira da Previdência, Saúde e Trabalho (Lei 11355/06). 

O modelo apresentado pela Condsef é compatível com os valores que compõem a estrutura 
remuneratória especial (estabelecida pela Lei 12.277/2010), que serve como ponto de partida para o 
nível superior. Para os demais (auxiliar e intermediário), utilizou-se como parâmetro a Tabela da Carreira 
do Seguro Social, que corresponde tanto aos anseios dos trabalhadores quanto às intenções já 
reafirmadas pelo governo, de equalizar as tabelas do Executivo. 

Tanto a Condsef quanto o Sintsep/GO – seja em negociação com o Ministério do Planejamento, 
seja na Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde – conseguiram granjear 
importantes apoios, como o do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que enviou Aviso Ministerial n. 
105/12 à ministra Miriam Belchior (documento em anexo), enfatizando a importância de que o MPOG 
adote como referência para a carreira do PST as novas estruturas remuneratórias. 

Neste sentido, o Sintsep/GO solicita a Vossa Excelência que, dá mesma forma, encampe esta luta 
de valorização dos servidores da carreira da Previdência, Saúde e Trabalho, enviando um documento à 
Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, e fazendo gestão para que o governo 
adote os novos referenciais para a carreira do PST. 
 O Sintsep/GO, juntamente com os milhares de servidores em todo o Brasil que solicitam seu apoio 
por intermédio deste documento, agradece a atenção de Vossa Excelência, com votos de estima e 
elevada consideração. 
 

 
 

 
 

 
ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA 

(Presidente do SINTSEP-GO) 


