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Brasília-DF, 25 de novembro de 2004 
 
 
 
Aos Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos das Instituições Federais 
de Ensino/MEC 
 
   
 
1. Considerando que o Projeto de Lei nº. 4.177/2004 que 
trata do Plano de Carreiras dos Cargos de Técnico-administrativos em 
Educação, já se encontra em fase avançada de tramitação na Câmara dos 
Deputados, estando atualmente aguardando parecer da Comissão de 
Finanças e Tributação, faz-se necessário que alguns procedimentos 
operacionais junto ao SIAPE e SIAPEcad, sejam adotados, com celeridade 
para que possamos estar bem preparados quando da aprovação do nosso 
P.L.  
 
2.  Considerando, também, que encontramo-nos no final do 
exercício de 2004, quando o fechamento para processamento da folha de 
pagamento é antecipado estando previsto para o dia 10 de dezembro e em 
Janeiro/2005 previsto para o dia 17, devemos proceder a atualização 
cadastral de nossos servidores no SIAPE/SIAPEcad, com a coleta de dados 
para que a transição do atual Plano de Cargos para a nova Carreira 
transcorra da melhor e mais efetiva forma. 
  
3.  Neste ponto precisamos verificar os dados cadastrais 
concernentes a data de ingresso no serviço público, atualizar o módulo do 
SIAPEcad - Tempo Anterior de Serviço – TAS, verificar se algum de nossos 
servidores percebe anuênio com valor informado e se temos servidores com 
vencimento básico informado. 



 
 
4. Solicitamos também que sejam encaminhados com toda 
brevidade possível os processos para enquadramento dos servidores 
redistribuídos e ainda não incluídos no PUCRCE. 
 
5. Destacamos que procedemos uma extração de dados 
especial no SIAPE e identificamos algumas das inconsistências relatadas 
no terceiro parágrafo deste ofício, que se encontra como anexo deste 
documento para aquelas unidades onde as mesmas foram identificadas, 
tentando assim agilizar a tarefa de solução daqueles problemas. 
 
6. Ressaltamos a importância da ação de nossos Dirigentes 
de Recursos Humanos em solicitar que seus servidores apresentem toda a 
documentação comprobatória de tempo de serviço, escolaridade, titulação e 
cursos de capacitação, para alimentação dos respectivos módulos no 
SIAPEcad, bem como, informamos que estaremos disponibilizando até o 
final do mês de dezembro um sistema via WEB para atualização destes 
dados e disponibilização para comissões e servidores. 
 
7. Lembramos que disponibilizamos um endereço eletrônico 
redecggp@mec.gov.br onde já se encontram cadastrados todos os 
dirigentes de RH das IFES conforme dados constantes do Catálogo do 
SIPEC. Para atualização de seus dados acesse nossa rede ou pelos 
telefones 61 2104 8322 – 61 2104 8375. 
 
 
 

 
 Atenciosamente, 
 
 
 
 

MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES – NINA 
COORDENADORA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
 
  


