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Número de novos servidores federais é o menor em 20 anos 
A quantidade de servidores estatutários que ingressaram no governo federal em 2020 foi a menor 
em 20 anos. No ano passado, 6,7 mil pessoas foram admitidas, número tão baixo não era 
registrado desde 2001, quando as contratações chegaram a 1,9 mil. Em comparação com 2019, 
com 13,4 mil admissões, houve queda de 49,8%. 
Os dados refletem diretamente a política de ajuste fiscal permanente, iniciada em 2015. Essa 
situação, com certeza, vai piorar com o teto de gastos e a PEC emergencial. A Constituição de 
1988 garantia o financiamento das políticas sociais, mas atualmente, o objetivo é canalizar os 
recursos do Orçamento Público para o pagamento de juros e amortização da dívida pública, 
diminuindo o tamanho da dívida brasileira. 
O congelamento na evolução dos gastos primários se reflete diretamente na contratação de 
servidores. A gente vê as consequências na prática: concursos públicos suspensos e a não 
reposição de aposentadorias. A população fica refém de um estado mínimo para atendimento das 
suas necessidades. 
O preço da redução de quadros é a ausência do Estado ou a precarização de serviços públicos em 
áreas essenciais, a exemplo do que ocorre no INSS em relação às concessões de benefícios 
previdenciários, entre outros.  
O secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), Sergio 
Ronaldo, apontou que o número baixo de ingressos leva a uma diminuição líquida no total de 
funcionários públicos. “De acordo com alguns estudos, para repor todos os servidores estatutários 
que se aposentaram ou faleceram nos últimos anos, seriam necessárias 200 mil admissões. A 
quantidade atual está muito distante desse número. Ano passado, as reposições necessárias foram 
feitas por contrato temporário”, assinala. 
A situação pode piorar ainda mais com a reforma administrativa. “O sistema de saúde está em 
colapso, faltam médicos, vacinação está a passos lentos, e mesmo assim a prioridade desse 
governo é a PEC emergencial e a PEC da reforma administrativa. Na prática, querem acabar com 
concurso público e estabilidade do servidor”, enfatiza o economista. 
A proposta de reforma administrativa defendida pelo governo restringe a estabilidade do servidor 
público às carreiras típicas de estado. Uma lei complementar definiria que carreiras se 
enquadrariam nesse critério. Ao todo, ela altera 27 trechos da Constituição Federal e acrescenta 
outros 87. 
 

ACT 2017/2019 dos empregados da Conab é prorrogado pela 20a vez 
No dia 25/03 foi assinada, pela 20a vez - até 30 de abril de 2021, a prorrogação do Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) 2017/2019. Algumas cláusulas, porém, foram excluídas desse termo. Entre elas 
as que tratam da assistência à saúde, auxílio funeral, política e regulamento de pessoal.  
Não bastasse, empresa está usando a Lei Complementar 173/20 para negar qualquer reposição 
salarial aos empregados. Ocorre que a referida lei não se aplica ao ACT 2019/2020, já que é 
anterior a ela. Uma nota técnica elaborada pela assessoria jurídica da Fenadsef foi apresentada 
expondo a interpretação equivocada feita pela empresa.  

 



INSS alerta para golpes relacionados à prova de vida 
Segundo o INSS, aposentados e pensionistas estão recebendo mensagens via WhatsApp de 
golpistas interessados em obter números de documentos e outras informações pessoais que 
possam ser utilizadas em fraudes financeiras. Alguns golpistas alegam que estão realizando a 
prova de vida anual por meio do aplicativo. Funciona assim, o criminoso liga para a vítima, informa 
alguns dados pessoais, e pede para o cadastro ser finalizado pelo WhatsApp. Depois ele pede para 
que a vítima mande fotos de documentos para, supostamente, realizar a prova de vida. 
 
Como o INSS entra em contato com você 
O INSS entra em contato com o cidadão em situações específicas, como, por exemplo, informar a 
respeito de procedimentos, andamento de requerimentos ou realizar reagendamentos, e para 
isso não pede informações pessoais ou senhas. 
O segurado pode receber um email, um SMS, uma carta ou ligação do INSS, sempre por meio dos 
canais oficiais de atendimento: Meu INSS, aplicativo oficial do INSS ou pelos sites gov.br/meuinss e 
meu.inss.gov.br - Central de atendimento 135 - SMS identificado como 280-41 
No caso do aposentado ou pensionista entrar em contato com o INSS, o atendente ou o sistema 
eletrônico solicita informações como CPF e nome da mãe apenas para confirmação da identidade. 
 
Fique atento 
O INSS informa que não faz contato por telefone e nem por WhatsApp para procedimentos deste 
tipo. Além disso, a prova de vida está suspensa até maio devido à pandemia.  
O INSS informou que retomará em maio a confirmação com os segurados, porém, o agravamento 
da pandemia ainda poderá mudar essa decisão. O calendário da prova de vida será escalonado 
para evitar aglomerações, e seguirá o vencimento de acordo com o vencimento do ano 
passado. Veja o calendário abaixo: 
 

Mês em que a prova de vida venceu / Novo prazo para a prova de vida 
* Vencimento: mar e abr/2020 - novo prazo: mai/21 
* Vencimento: mai e jun/2020 - novo prazo: jun/21 
* Vencimento: jul e ago/2020 - novo prazo: jul/21 
* Vencimento: set e out/2020 - novo prazo: ago/21 
* Vencimento: nov e dez/2020 - novo prazo: set/21 
* Vencimento: jan e fev/2021- novo prazo: out/21 

* Vencimento: mar e abr/2021- novo prazo: nov/21 

 

Antecipação de feriados e pontos facultativos 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou no Diário Oficial da União (DOU) do dia 
29/03, a Portaria Conjunta 12/2021, que trata da antecipação dos feriados e pontos facultativos 
municipais, distritais e estaduais e sua repercussão para as unidades do Instituto Nacional do 
Seguro Social. A Portaria esclarece que, as agências do INSS não funcionarão nos Estados, Distrito 
Federal e Municípios onde houver antecipações de feriados e pontos facultativos instituídos, em 
função do enfrentamento à Covid-19. 
 


