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Informe 107 da Comissão de PCCS – Brasília – DF, 25/11/2011. 
 

 
AOS SINDICATOS FILIADOS  
 

 

Prezados(as) Companheiros(as), considerando que o prazo dado pela ECT para que a 
categoria se manifeste quanto ao termo de “não aceite” do enquadramento ao PCCS 2008 se encerra 
no próximo dia 30/11, a Comissão de PCCS dos trabalhadores orienta aqueles que estão em dúvida 
quanto ao enquadramento, que façam o termo  “não aceite”. Pois, caso o trabalhador mude de idéia, 
posteriormente poderá optar pelo enquadramento em cargo ativo do atual plano até 31 de julho de 
cada ano, conforme garantido no item 5.4.5 do PCCS 2008. 

É importante ressaltarmos que atualmente a ECT está passando por várias mudanças. Por 
isso, não podemos prever os prejuízos e riscos de migrarmos para PCCS 2008 neste momento. 

Estamos reunidos em Brasília na tentativa de conseguirmos uma reunião com a Comissão 
de PCCS da ECT antes do dia 30 de novembro para obtermos alguns esclarecimento e buscarmos 
mais uma prorrogação do prazo de adesão. Assim, os trabalhadores poderão analisar melhor uma 
opção mais viável para suas atividades e carreira na empresa. 

Lembramos que ainda existem vários pontos pendentes do PCCS 2008 a ser discutidos 
com a direção da empresa, entre eles a tabela salarial; subsistema de remuneração; adicionais; piso 
salarial; matriz de desenvolvimento; critérios para o RI; e PIE.  

No entendimento desta Comissão, só poderemos optar pela migração ao PCCS 2008 
quando finalizarmos a discussão desses pontos com a direção da ECT. 

Saudações Sindicais, 

 
 
  
   

Denílson dos Santos Rocha  Guaraci da Costa José Gonçalves de Almeida 
Comissão de PCCS Comissão de PCCS Comissão de PCCS 

   
 
  

 Noel Oliveira de Souza 
Comissão de PCCS 

 


