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GOVERNO CEDE E REMUNERAÇÃO DE C&T SE IGUALA À 

FIOCRUZ 
 
 
 No dia 14 de junho de 2008 às 15:00 hs estiveram reunidos o 

Fórum de CeT e representantes do MPOG em Brasília, quando ficou 

acertado que o reajuste salarial dos servidores da Carreira de CeT 

nos anos de 2008 e 2009 terão remuneração equivalente aos 

servidores da FIOCRUZ, da seguinte forma: 

 A Gratificação de Desempenho e a Titulação terão os mesmo 

valores, já o Vencimento Básico terá uma diferença a menor de 26% 

(equivalente ao índice do Plano Bresser) que foi objeto de 

desistência formal por parte dos servidores daquela instituição. 

 Este valor a menor no Vencimento Básico será concedido aos 

servidores de CeT na forma de Gratificação Temporária nos anos 

de 2008 e 2009, quando será aberta uma discussão entre o MPOG 

e o Fórum de CeT sobre a reestruturação da Carreira de  Ciência e 

Tecnologia, a fim de que no ano de 2010 a mesma seja incorporada 

ao Vencimento Básico. 

 Importante afirmar que a soma do Vencimento Básico mais a 

Gratificação Temporária, mais a Gratificação de Desempenho e a 

Titulação alcançarão os mesmos valores concedidos aos servidores 

da FIOCRUZ. 

 Isto significa que teremos um reajuste salarial   nos anos de 

2008 e 2009 de 90%  na remuneração, fora os adicionais que cada 

um servidor possui, como insalubridade, periculosidade, anuênio, 

etc. 
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 Uma grande vitória de nossa categoría! 

A ASCON PARABENIZA A TODOS! 

 
 
 

Anexos: tabelas salariais 2008 e 2009 


