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Perfil educacional de servidores federais muda em uma década
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Idosos e pessoas com doenças graves recebem 
pagamentos de exercícios anteriores

Surpreendente! Essa é a expres-
são mais assertiva à mudança do 
perfil de escolaridade dos servi-
dores públicos federais. Há uma 
década, 52% deles tinham nível 
superior completo (ou mais). Hoje, 
essa titulação corresponde a 70% 
do quadro (34,5% de crescimento). 

O destaque principal é o quan-
titativo de mestres e doutores, 
que obteve expansão de 111% e, 
agora, representam 19% (frente 
aos 9% de 2004) dos efetivos civis.

O aumento da escolaridade do 

servidor se traduz em importante 
avanço para o Estado brasileiro. 
Profissionais com mais anos de 
estudo tendem a oferecer serviços 
com mais qualidade. “O aumento 
da escolaridade se verifica não só 
em servidores ocupantes de cargos 
de nível superior como nos de nível 
intermediário”, destaca a secretária 
de Gestão Pública do Ministério do 
Planejamento, Ana Lucia Amorim. 

“A formação tem sido prioriza-
da e estimulada. Dados de agosto 
de 2014 apontam que 7.706 ser-

Até o mês de agosto, a Funpresp 
registrou 5.500 adesões ao Plano de 
Benefícios ExecPrev. Deste total, 
95% dos participantes são servi-
dores que ingressaram a partir 
de fevereiro de 2013 com remu-
neração acima do teto do INSS. 
Entre as principais vantagens está 
a paridade do patrocinador. Para 
cada R$ 1 investido pelo partici-
pante, o órgão em que o servidor 
trabalha investe a mesma quan-
tia. Também é possível a dedução 
mensal da contribuição no IRPF.

O servidor interessado em fazer 
adesão pode preencher o requeri-
mento de inscrição no novo Sigepe 

ou no Siapenet, imprimir e entre-
gar a via assinada na própria Co-
ordenação de Recursos Humanos.  

Dentre os principais órgãos,  os 
que têm o maior percentual de ser-
vidores aderentes à Funpresp são: 
Banco Central (79% de adesão), 
Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (71%), 
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (70%), Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (67%), 
Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior (67%), Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão 
(66%) e Fundação CAPES (65%).

Na folha de pagamento do mês de 
setembro foram liberados mais de 
R$ 100 milhões referentes a proces-
sos de exercícios anteriores. O paga-
mento foi concedido para os idosos 
acima de 70 anos e pessoas com do-
enças graves especificadas em lei. 

A expectativa da Secretaria 
de Gestão Pública (Segep/MP) 
é usar  todo o saldo liberado até 
o fim do ano. Para isso, é funda-
mental que os órgãos procedam 
a análise e liberção dos processos 
que estão bloqueados.

Com a revitalização, em 2014, 
do Programa Nacional de Ges-
tão Pública e Desburocratização 
(Gespública), a Segep volta a ofe-
recer aos órgãos um sistema que 
possibilita analisar as práticas de 
gestão adotadas.

Com a Autoavaliação da Ges-
tão as organizações podem reali-
zar rápido diagnóstico, bem como 
implementar melhorias na gover-
nança para promover o alcance de 
melhores resultados institucionais.

Nessa avaliação são identifica-
dos os pontos fortes e as oportuni-
dades de melhoria da organização. 
Assim, o processo de autoavalia-
ção é complementado pelo plane-

jamento da melhoria da gestão.
Esse processo de autoavaliação 

é aplicável a todas as organiza-
ções públicas que desejarem ava-
liar seus sistemas de gestão e foi 
elaborado tendo como premissa o 
Modelo de Excelência em Gestão 
Pública (MEGP).

Como suporte foi desenvolvido 
o Sistema Eletrônico, uma ferra-
menta fácil e integrada que está à 
disposição de todas as organiza-
ções públicas brasileiras, no âmbi-
to das esferas Federal, Estadual e 
Municipal dos três poderes (Exe-
cutivo, Judiciário e Legislativo).

A ferramenta está disponível no 
portal: www.gespublica.gov.br 
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Prezado servidor público federal, 
apresentamos o Boletim Contato. 

Este é um informativo especial 
– da Secretaria de Gestão Pública 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (Segep/MP) 
– destinado aos servidores públicos 
federais dos Órgãos e das Entidades 
da Administração Pública Federal 
Direta, Autárquica e Fundacional in-
tegrantes do Sistema de Pessoal Civil 
da Administração Pública (SIPEC). 

O Boletim Contato terá periodi-
cidade mensal e matérias de interes-
se geral dos servidores públicos fe-
derais. É uma publicação moderna, 
em formato digital e de fácil leitura. 

Contamos com a participação de 
todos em sua construção! Mantenha 
contato conosco. 

Boa leitura!

Editorial

Boletim Contato

Vigora, desde o dia 3 de outu-
bro, o limite de até 96 parcelas para 
empréstimos pessoais tomados por 
servidores públicos federais que 
fazem parte do Sistema Integra-
do de Administração de Recursos 
Humanos (Siape). Antes, o des-
conto em folha para empréstimos 
consignados podia ser amortizado 
em no máximo 60 mensalidades. 

O novo número máximo de par-
celas se aplica a todas as operações 
de empréstimo pessoal concedidas 
por instituições bancárias, coope-
rativas de crédito e entidades aber-
tas e fechadas de previdência. 

A medida representa ganho 
para o servidor público que, ago-
ra, passa a ter a opção de contrair 
empréstimos com prazos mais 
longos, mas pela mesma taxa de 
juros, que permanece de até 2,5% 
ao mês. Ou seja, as empresas con-
signatárias  vão continuar tendo 
que observar o limite máximo de 
juros já praticado, só que agora 
para até 96 meses. 

A ampliação do parcelamento 
de empréstimos para servidor está 
detalhada no Decreto 8.321, publi-
cado no Diário Oficial da União 
no dia 3 de outubro de 2014. 

Parcelas dos empréstimos consignados 
foram ampliadas de 60 para 96 meses
A medida favorece o crédito para servidores públicos que recebem pela 
folha de pagamento do Executivo Federal 

Mestres e doutores correspondem a quase 20% do quadro de efetivos do Serviço Público Federal

vidores encontravam-se afasta-
dos para capacitação”, pontua. 

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais.
Vol. 19, nº 219 | Segep/MP - Julho de 2014.


