
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

4 ª Reunião  -  07 de julho de 2016 

 
 
  
 
 
 
 
 Fórum “ Carreira do Inmetro” 



“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 

Fórum Carreira do Inmetro 

A realização do Fórum “Carreira do Inmetro” foi solicitada por 

sindicalizados/servidores do Inmetro com o objetivo de discutir as Leis 

11.355/2006 e suas alterações, comparar a carreira do Inmetro com 

outras carreiras, analisar as tabelas remuneratórias do Serviço Público Federal 

com as do Inmetro para propor um Plano de Cargos e Carreiras para o 

Inmetro. 



“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 

Fórum Carreira do Inmetro 

O resultado do Fórum será encaminhado ao Presidente do Inmetro, Luiz 

Fernando Panelli Cesar.  



“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 

Fórum Carreira do Inmetro 

Brainsthorming 

Refinamento 

Consolidação 

RELATÓRIO 



“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 

Fórum Carreira do Inmetro 

Retrospectiva  

3ª Reunião do Fórum “Carreira do Inmetro” 

 
Reunião realizada no dia 23 de junho 2016 
Pauta: 

Leis 11.355/2006 e 12.778/2008,: A carreira do Inmetro em comparação com outras carreiras. 

Tabelas remuneratórias do Serviço Público Federal e as do Inmetro 

Um novo Plano de Cargos e Carreiras para o Inmetro. 

Blocos em  discussão 

Bloco 1 > Figura Jurídica do Inmetro. 

Bloco 2 > Paridade para os Aposentados – Concurso Público. 

Bloco 3 > Cargos e Carreira – Benefícios. 

Bloco 4 > Remuneração por Subsidio – Tabelas – RTQ 

Bloco 5 > Progressão e Promoção – Remoção – Racionalização Processual. 

Bloco 6 > CCI/Paritária – 80/20 – Modificação do SIADI – Avaliação 180°.  

Mais sobre o Fórum de “Carreira do Inmetro” acesse:  

http://www.asmetro.org.br/portal/foruns/carreira-do-inmetro    
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“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 

Fórum Carreira do Inmetro 

Pauta da  4 ª Reunião  

Apresentação das sugestões de melhorias para a Carreira do Inmetro 

encaminhadas ao ASMETRO-SN 

Avaliação e  

Debates  



“ A vitória vem da luta, a luta vem da força, a força vem da união”. 

Fórum Carreira do Inmetro 

 

Próximos Passos 


