
Diante da morosidade do GDF de não cumprir 
o acordado, a direção do SAE chamou a categoria 
para participar de Assembleia Geral, em frente ao 
Buriti para demonstrar ao governo que não aceita-
ríamos o descumprimento do acordado.

Durante a Assembleia, realizada dia 02/12, a Co-
missão de Negociação do SAE participou de uma 
mesa de negociação com o governo e recebemos 
uma proposta assinada pelo secretário de Admi-
nistração Pública, Wilmar Lacerda e pela secretária 
Adjunta de Educação, Maria Luiza Fonseca do Vale, 
reafirmando o compromisso acordado e explicando 
os termos da proposta.

Reajuste  – Reajuste linear de 2% no sa-
lário de dezembro que será pago em janei-
ro/2012 retroativo a outubro de 2011, im-
plicando em um aumento de mais de 4%, 
considerando o retroativo. Vale ressaltar 
que, apesar de não ser a proposta ideal, 
ela foi arrancada com muita luta e devemos 
considerar que outras categorias não tive-
ram qualquer reajuste.

Incorporação da GATA – Incorporação da 
GATA de 30% e realinhamento da GIC a partir de mar-
ço/2012. 

Veja os detalhes da proposta do GDF, arrancada 
com a luta da categoria e da direção do SAE-DF

Tabela – A tabela com a incorporação da GATA e 
do realimento da GIC já estão prontas e em posse 
da direção do SAE. Assim que a mesma for aprova-
da na Câmara Legislativa e sancionada pelo gover-
nador, o SAE disponibilizará a mesma em seu site. 
Lembramos que esta direção está todos os dias na 
Câmara Legislativa para garantir que a tabela seja 
colocada em votação e aprovada antes do recesso 
legislativo que tem início dia 15/12.

Assembleia decide, por maioria, pela proposta do GDF

Comissão de Negociação do SAE se reune com 
o Secretário de Administração Pública, Wilmar 

Lacerda, o subsecretário, Jaci Braga e a secretária 
Adjunta de Educação, Maria Luiza Fonseca do Vale



Reestruturação da Carreira – O governo 
prepara a nomeação imediata do Grupo de Traba-
lho, que terá em sua composição representantes do 
SAE e do GDF para fazer as adequações necessárias 
ao Projeto de reestruturação da Carreira que será 
votado na Câmara Legislativa. O grupo começa a 
trabalhar em janeiro/2012. 

Solicitamos a todos os companheiros e compa-
nheiras para que, em caso de dúvidas, procurem 
a direção do SAE para os devidos esclarecimentos. 
Não aceitem boatos e fofocas de pessoas que só de-
sejam desmobilizar os servidores para tirar proveito 
político. A proposta do GDF está assinada, a tabela 
de incorporação da GATA está pronta e esperando 
para ser votada na CLDF e depois irá para a sanção 
do governador. Isto prova que esta direção está tra-
balhando e muito para defender as reivindicações 
da categoria, até mesmo abordando integrantes 
do governo no meio da rua se for necessário para 
garantir o cumprimento dos acordos nas mesas de 
negociação.

Se alguém critica essa postura combativa e com-
promissada da direção do SAE é porque aposta na 
derrota da categoria. Ao contrário disso, a direção 
do SAE trabalha diariamente para garantir a vitória 
dos Servidores da Carreira Assistência à Educação.

A nossa união e mobilização garantem 
avanços e conquistas para a categoria.

Denivaldo Alves, Secretário Geral do SAE, lê a pro-
posta do GDF que é aprovada pela categoria

Ampliação da Carga Horária a partir de fevereiro/2012
Os 450 servidores que solicitaram e ainda não 

foram contemplados com as 40 horas semanais, 
ficou acertado e assinado no acordo que os proc-
cessos já estão finalizados e a implementação da 
ampliação da carga horária se dará a partir de fe-
vereiro de 2012 para esses 450 servidores da Car-

reira Assistência à Educação.

Abono dos Dias Parados - Também fi-
cou acertado que serão abonados todos os 
dias de paralisação ocorridos durante a nossa 
Campanha Salarial 2011, em especial o dia 
18/11/2011.

SAE na luta pela nomeação dos aprovados no Concurso da
Secretaria de Educação - Carreira Assistência à Educação

O SAE-DF informa que a convocação dos 
aprovados em concurso da SEDF está entre 
seus pontos de reivindicações que são ne-
gociados com o GDF em todas as reuniões 
de que temos participado.

Com o apoio da Deputada Distrital Reja-
ne Pitanga realizamos audiência pública co-
brando a nomeação dos aprovados em con-
curso, objetivando sempre o fortalecimento 
da Escola Pública, suprindo as vagas caren-
tes nas escolas, motivo que tem sobrecar-
regado os atuais servidores e também com 
o ingresso de novos profissionais que nos 
ajudarão a lutar por melhores condições de 

vida e de trabalho, temos certeza disso.
Nesse sentido, temos uma boa notícia, 

pois na Previsão Orçamentária de 2012 o 
GDF destinou verba para a contratação dos 
aprovados em concurso nas seguintes áre-
as: Especialista em Educação, Técnico em 
Gestão Educacional-Monitor, Técnico de 
Gestão Educacional – Secretário Escolar e 
Técnico de Gestão Educacional – Apoio Ad-
ministrativo.

A viabilização do Concurso Público que 
os aprovados participaram foi uma grande 
luta do SAE e esperamos a convocação de 
todos e todas na maior brevidade possível.


