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Ofício CONDSEF nº 134/2013. 
 

Brasíl ia-DF, 25 de junho de 2013. 
 
 
 
 
 
I lustríssimo Senhor  
SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA  
Secretário de Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão  
 
 
 
 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal –  

CONDSEF ,  Entidade Sindical de Grau Superior, representante dos Trabalhadores 

que mantém vínculo funcional com a Administração Pública Direta, Autárquica 

e Fundacional da esfera federal,  bem como, de suas vinculadas, incluin do 

Empresas Públicas, com base territorial nacional  e sede localizada no SDS, Ed. 

Miguel Badya, Bloco L, nº 30 –  5º andar –  Brasíl ia/DF,  por seu Diretor Sr. 

Josemilton Maurício da Costa ,  servidor público federal,  encontrável na sede da 

referida Entidade Sindical,  vem à presença de Vossa Senhoria, em defesa dos 

direitos, interesses e garantias da Categoria representada, com fulcro no 

disposto em ditames Constitucionais  (art . 8º -  inciso I II  c/c art. 37 –  inciso VI),  

Legais e Estatutários ,  expor e requerer o que se segue:  

Buscando homogeneizar os procedimentos na Administração Pública 

Federal,  estamos propondo que o governo adote como uma polít ica de gestão 

que busque incentivar e valorizar os trabalhadores da Administração Pública 

Federal a extensão da Gratif icação de Qualif icação (GQ), para os três níveis de 

Administração Federal (NS, NI e NA), evitando assim o descompasso que hoje 

vive a Administração Pública Federal,  que ao longo dos anos vem negociando 

de forma isolada as discussões/negociações de temas qu e são comuns aos 
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diversos setores da Administração, concedendo de forma aleatória as 

gratif icações de qual if icação.  

Neste sentido, a Confederação propõe que sejam instituídas as 

gratif icações de qualif icação aos titulares de cargos de provimento efetivo do s 

níveis superior, intermediário e auxil iar,  obedecendo ao Plano de Capacitação 

das diversas instituições.  

Seguem, em anexo, os estudos sobre os valores existentes na 

Administração Pública e uma proposta de padronização de valores.  

Certos do vosso atendimento, f icamos no aguardo de um retorno desse 

Ministério, ainda no mês de julho, conforme proposta da agenda aprovada na 

reunião real izada no dia 25/06/13, às 10 horas, na SRT/Planejamento.  

 
 

Atenciosamente,  
 

 
 

 
Secretário-Geral/CONDSEF  


