
 

 

Maceió, terça-feira, 07 de dezembro de 2010. 

 

- PROMOÇÕES 

Mesmo após o pagamento das promoções horizontais por antiguidade e mérito nos 

meses de outubro e novembro, a ECT através de sua Diretoria de Recursos Humanos, 

continua devendo maiores esclarecimentos a respeito do assunto. Do total de 72.597 

funcionários que receberam este ano, faltou divulgar como se deu a concessão por 

carreira/atividade com os respectivos percentuais em relação ao percentual investido. 

Considerando também que a ECT só pode destinar, a cada ano, 1% da folha salarial 

para o pagamento das promoções e que a quantidade de funcionários vem caindo, seria 

importante divulgar também o total investido. 

 

- CO�CURSO/�º DE FU�CIO�ÁRIOS 

A ECT divulgou que estará realizando uma Audiência Pública em Brasília no próximo 

dia 16 para definir todos os critérios do novo concurso, onde receberá sugestões. Está na 

hora de a ECT contratar imediatamente, no mínimo, 15 mil trabalhadores. Desde junho 

deste ano o DEST autorizou o aumento de trabalhadores para 117.000 empregados. 

Numa recente auditoria, o Tribunal de Contas da União constatou que atualmente só há 

um pouco mais de 102.000 funcionários nos Correios. 

- PCCS 

No último dia 01/12/2010 a Comissão de PCCS da FENTECT participou de Seminário 

sobre Plano de Cargo, Carreira e Salário realizado pela ECT. A Comissão apresentou 

um breve histórico do processo de negociação de PCCS, esclarecendo as dificuldades de 

negociação e porque não se avançou a contento da categoria. A comissão da Fentect irá 

propor a Direção da ECT uma agenda de discussão entre janeiro e junho de 2011, já que 

na prática o Seminário não apontava para nenhum tipo de discussão ou negociação. 

Infelizmente o diretor de Recursos Humanos, Nelson Freitas, (que nos bastidores já é 

apontado como o próximo presidente dos Correios) não participou do Seminário. 

Atitude lamentável para quem pretende ascender a tal função. 

 

 

 

 



 

 

- E�CO�TRO DA QUESTÃO RACIAL 

Aconteceu na semana passada, em Brasília, o Encontro Nacional da Questão Racial da 

FENTECT. Participaram do evento quinze sindicatos filiados a Federação. Segundo os 

companheiros Jorge Santos e Renan Rodrigues, representantes de Alagoas, o evento foi 

positivo e os debates, de alto nível. Os principais temas discutidos foram: a situação do 

negro na ECT, o Estatuto da Igualdade Racial e as discriminações sofridas no Brasil.  

-VISITAS SETORIAIS 

Entre os dias 09 e 17 deste mês, o Sintect-AL estará visitando os setores de trabalho 

para tratar de vários temas importantes para a categoria. 

 


