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Ofício nº 097/2019.        Brasília-DF, 19 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

A Sua Senhoria a Senhora 

LUCÍOLA ARRUDA 

Diretora de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia 

Esplanada dos Ministérios - Bloco "F" - Ala A, 2º Andar 

CEP: 70059-900 – Brasília – DF 

 

Assunto: GPCOT/EX-MTB. 
 

 

Senhora Diretora, 

 
 

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO 

FEDERAL - CONDSEF/FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - FENADSEF, conjuntamente com a FEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

- FENASPS, todas entidades nacionais, de direito privado, vêm por seus diretores, na 

defesa do interesse dos seus associados, com suporte nos artigos 8º, III, da Constituição 

da República, 240, “a”, da Lei 8.112/90, 3º da Lei 8.073/90 e 9º, III, da Lei 9.784/99, 

expor e solicitar o que segue, conforme os fundamentos seguintes: 

Considerando que a Portaria do ex-M.T.E. nº 1.413/2014, que implantou 

o GPCOT – Grupo Permanente das Discussões do trabalho do ex-MTb, onde ocorreram 

várias tratativas relacionadas aos processos de trabalho das competências da Secretaria 

do Trabalho e demais Secretarias incorporadas ao Ministério da Economia, cujos 

instrumentos poderão ser acessados pelo link da intranet: www.economia.gov.br – 

trabalho – Recursos Humanos – Grupo Permanente de Discussão das Condições do 

Trabalho, bem como outros documentos físicos e atas que não foram digitalizados e a 

disposição dessa Diretoria perante a ex-COGEP – Coordenação-Geral de Pessoal do ex-

MTb; 

Considerando que o GPCOT atuou sempre para o tratamento das 

problemáticas decorrentes das atividades diuturnas do órgão, e para a prospecção 

conjunta de soluções contra os entraves que afetavam o ambiente de trabalho dos 

servidores e para otimizar a resposta da Administração às demandas dos usuários, com 

foco na melhoria do ambiente de trabalho e da efetividade dos processos de trabalhos; 
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Considerando que a necessidade de retomar o diálogo institucional 

relacionado à Gestão de Pessoas e da obtenção do apoio de outras áreas da instituição, 

que propiciem a efetividade das ações dos servidores perante a Administração e 

Usuários; 

Solicitamos uma reunião no dia 27/09/2019, às 14 horas, se possível, 

na sala de reuniões nº 545 da Secretaria do Trabalho – Bloco F, Esplanada, Ministério da 

Economia, ou outra data/horário e local disponível, com os representantes do GPCOT, 

para o início da abordagem dos assuntos abaixo:  

1. Jornada de trabalho; 

2. Acordos de greves; 

3. Fluxo de aposentadorias; 

4. Adoecimento de servidores; 

5. Atuação da força de trabalho em face da reestruturação do órgão; 

6. Capacitação; 

7. Processos de trabalhos, etc. 

Finalmente, aguardamos a manifestação e o apoio dessa Diretora. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 

 

 
 
Contatos: 
 
 CONDSEF/FENADSEF: SBS, Qd. 01, Bl. “K”, Ed. Seguradoras, 3º Andar, Asa Sul, 

CEP: 70093-900, Brasília-DF, Tel. (61) 2103-7200 – E-mail: condsef@condsef.org.br 
 FENASPS: SDS, Edifício Venâncio V, Loja 28, Térreo, Asa Sul, CEP: 70393.904, 

Brasília-DF, Telefones: (61) 3226-7214/7215 – E-mail: fenasps@fenasps.org.br 
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