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Ofício CONDSEF/FENADSEF nº 128/2018.                Brasília-DF, 07 de agosto de 2018. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Federal RODRIGO MAIA 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados, Anexo IV, 3º Andar, Gabinete 308 
CEP: 70160-900 – Brasília – DF 
 
 
Assunto: Plano de Carreira dos Cargos de Tecnologia Militar (PCCTM). 

 

Senhor Presidente, 

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – CONDSEF 
e a FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – FENADSEF, 
entidades sindicais legalmente constituídas, inscrita sob CNPJ nºs 26.474.510/0001-94 e 
22.110.805/0001-20, respectivamente, sediada no Setor Comercial Sul, Ed. Wady Cecílio II, Bloco 
“C”, Loja 174-A, Brasília/DF, neste ato representada por seu Secretário-Geral Sérgio Ronaldo da 
Silva, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência apresentar e requerer o que se segue: 

A CONDSEF e a FENADSEF vêm acompanhando e, em alguns momentos, participando junto 
ao Ministério da Defesa as tratativas para o aperfeiçoamento da carreira do PCCTM. Uma vez que 
foi assinado o Termo de Acordo nº 9, em outubro de 2015, que garante que sejam efetivados 
estudos acerca da proposta de enquadramento dos servidores do PGPE, das organizações de 
Tecnologia Militar no PCCTM. Bem como a supressão do anexo XXIII da Lei nº 11.355/2006, e a 
instalação do comitê provisório com a participação de representantes dos ministérios do 
Planejamento e da Defesa e as entidades sindicais representativas signatárias do referido termo. 

Neste sentido, solicitamos dos bons préstimos de Vossa Excelência em intermediar junto 
aos ministérios da Defesa e do Planejamento as tratativas contidas no Termo de Acordo nº 9, afim 
de possibilitar que esta Confederação/Federação possa ter acesso aos estudos e encaminhamentos 
que por ocasião já foram efetivados, sobre essa questão, referente aos servidores do Ministério da 
Defesa (Marinha, Aeronáutica e Exército). 

Certos do vosso pronto atendimento, ficamos no aguardo de um breve retorno. 

Respeitosamente, 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 

 


