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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - JUNHO - 2021 

Pressione a Comissão Especial contra PEC 32! Não deixe seu direito virar mercadoria 
 Enquanto a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 32, que trata da reforma Administrativa, 
avança na Câmara dos Deputados, os servidores se mobilizam para aumentar a pressão sobre os 
parlamentares integrantes da Comissão Especial da Casa que analisa o mérito da proposta. 
É preciso intensificar a pressão nos deputados e deputadas federais titulares da Comissão 
Especial. Esses devem ser os nossos alvos! Os Deputados de centro e da direita são nossa 
prioridade. Vamos pressionar os parlamentares integrantes da Comissão Especial da PEC 32 em 
suas bases eleitorais. 
Além de pedir votos contrários à PEC, os trabalhadores da base devem provocar vereadores e 
vereadoras a requererem a convocação de audiências públicas nas Câmaras Municipais para 
discutir com a sociedade os prejuízos da “Reforma” Administrativa, não só para os servidores e 
servidoras públicas, mas principalmente para a população. 
   

 
 

Mais de 240 mil cargos estão vagos em órgãos federais 
Dados oficiais do governo federal, disponíveis no Portal Brasileiro de Dados Abertos, mostram o 
déficit de pessoal no serviço público do país. Em maio, 189 órgãos e entidades do Poder Executivo 
Federal Civil tinham cargos efetivos vagos. Estavam desocupados 240.215 postos de trabalho em 



um universo de 730.961 vagas aprovadas por lei. A situação é mais crítica no Ministério da 
Economia, com 40.277 cargos vagos; no Ministério da Saúde, com 36.346; no Ministério da 
Educação, com 34.398; e no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com 23.527. O 
levantamento não considera o Banco Central e a Agência Brasileira de Inteligência. 
Os números são gerados pelo Ministério da Economia, responsável pela gestão de pessoas no 
Executivo Federal. Quem sente na pele o efeito dos quadros esvaziados são os servidores da 
ativa, que sofrem com a sobrecarga causada pelo grande volume de trabalho dividido entre 
poucos profissionais.  
A população também sai no prejuízo, já que a prestação de serviços seria melhor se houvesse 
mais trabalhadores para atender. Hoje, 1,8 milhão de pedidos de aposentadoria estão na fila para 
análise do INSS. O governo tem apostado todas as fichas no teleatendimento. Mas imagine isso 
para um idoso com dificuldade de usar a tecnologia. Há risco de muitas pessoas ficarem sem 
benefício. 
 
Precarização do trabalho e dos serviços 
O número elevado de cargos vagos no Ministério da Educação é resultado da falta de 
investimentos federais no setor, o que tem feito profissionais desistirem da carreira. Ela afirma 
que é comum os servidores, sobrecarregados, adoecerem devido ao aumento de pressões e 
cobranças. 
O mesmo problema é vivido por quem atua no Ministério da Saúde. O último concurso da pasta 
foi em 2005. Desde então, o governo vem apostando em contratos temporários, de no máximo 
dois anos. A vacância nos órgãos federais é calculada pela diferença entre a quantidade de postos 
de trabalho efetivos aprovados em lei e o número de vagas ocupadas. 
 

Avaliação de desempenho prorrogada. Mas não deixe para fazer de última hora 
O governo federal prorrogou a data limite para a realização da avaliação de desempenho. 
Importante que os servidores federais ativos que não foram avaliados até 31 de maio e não 
estavam afastados há mais de 122 dias entrem em contato com o departamento de Recursos 
Humanos (RH) dos seus órgãos de origem para saber as datas limites, que variam de acordo com 
o órgão, bem como os procedimentos que devem ser tomados. O mais importante é não deixar 
para a última hora.  
Os servidores do Ministério da Saúde, por exemplo, terão até o dia 25 de junho para regularizar a 
sua situação.  
Ao seu RH, o servidor deve requerer a avaliação de desempenho manual e anexar uma 
justificativa (ofício, declaração etc) juntamente com o formulário da avaliação. O documento deve 
ser preenchido, assinado, carimbado pela chefia e enviado à seção de Gestão de Pessoas do seu 
órgão, que irá analisar cada caso. Isso vale também aos servidores cedidos. 
Essa avaliação é referente ao 11º ciclo, que teve início no dia 1º de julho de 2020. Nesta etapa, o 
servidor avalia a si mesmo, a chefia e os colegas. Verifique com a chefia imediata se o plano de 
trabalho está atualizado conforme pactuação das metas. Como já houve essa prorrogação, é 
possível que não haja mais. Sendo assim, o servidor ficará sem o pagamento das gratificações.  
 


