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Encontro Aberto sobre terceirização e futebol
O Encontro Aberto de 6.9 tratou do tema Terceirização. Um 
levantamento realizado ainda em 2017 pela APE, e que a ASCAPES 
teve acesso, demonstra que 78% da força de trabalho da CAPES é 
terceirizada. Este é um assunto que precisa de atenção e 
engajamento dos servidores, pois o trabalho terceirizado não pode 
substituir o trabalho dos servidores concursados. A Associação tem 
recebido relatos e denúncias sobre o desvio de atividades e a 
distribuição inadequada de tarefas entre servidores e terceirizados. 
Em cada caso recebido, a ASCAPES tem buscado atuar junto às 
diretorias em busca de saídas e soluções de forma pacífica, 
republicana e dentro do amparo legal. A Associação também está 
aberta a receber relatos e contribuições de como tratar assuntos desta 
natureza. Todos reconhecem o valor do trabalho terceirizado, mas é 
preciso zelar pelas atribuições previstas em lei aos servidores públicos  
não permitindo que estas sejam repassadas à revelia pelas chefias 
como soluções fáceis para determinadas situações. 
 
Futebol
No dia 22.9 teve início a primeira rodada da Copa ASCAPES de 
Futebol 2018. Veja vídeo feito pela CCS e publicado na intranet: 
https://www.youtube.com/watch?v=cvqxiF2fF_w&feature=youtu.be . 
 
O campeonato acontece nas manhãs de sábado, no Clube da 
ASCON/CNPq. A final será realizada no dia 17 de novembro. Na 
ocasião, haverá também um jogo com times formados por mulheres. 
Está previsto ainda um churrasco de encerramento. Novidades, serão 
divulgadas em breve. 
 
Os boletins do campeonato estão disponíveis na página da 
ASCAPES: http://ascapes.org.br/documentos-normativos-ascapes/ 
 
 



A segunda metade de agosto e todo o mês de setembro as 
atividades da Associação foram intensas. Duas assembleias 
extraordinárias foram realizadas, 30.8 e outra no dia 13.9. A 
primeira tratou do contrato de advogados, ainda em aberto, o 
orçamento atual e os valores gastos até então com a projeção até 
dezembro de 2018. A despesas anuais da Associação ficam 
distribuídas da seguinte forma: 44% - Brindes; 22% Honorários 
advocatícios e contábeis/custas judiciais; 14% Despesas com 
pessoal; 5% Despesas Administrativas; 5% Convênios; 5% 
Patrocínio Esportes; e 5% Outros eventos/despesas. Foi 
ressaltado que o custo anual maior da Associação é com Brindes e 
que este ano os brindes dos dia das mães e pais foi em valor 
maior que o ano passado, R$ 150,00 cada um. Com o objetivo de 
manter o orçamento dentro da arrecadação anual, foi proposto o 
valor do brinde de Natal também no valor de R$ 150,00.  Houve 
então um longo debate sobre os kits de Natal e, ao final, ficou 
decidida a realização de uma enquete. A enquete foi realizada e 
no dia 11.9 foi divulgada a opção vencedora. No total 123 pessoas 
participaram e 59 pessoas votaram na opção: receber o Cartão 
Vale-Compras Mastercard no valor de R$ 140,00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Assembleia Extraordinária de 13.9 teve os seguintes temas e 
deliberações:
 
- Orçamento e corridas: A partir da apresentação do orçamento de 
2018, foi decidido em consenso de que a  ASCAPES irá dispor de 
R$ 1.500 para o financiamento parcial de mais uma corrida ainda 
este ano. As corridas continuarão a ser financiadas, apenas 
estarão dentro de uma previsão orçamentária para atividades 
desportivas de 2019. 
 
- Criação de GT para destinação de recursos da Associação. A 
ASCAPES possui um caixa de aproximadamente R$ 340 mil. Será 
criado um grupo de trabalho responsável por realizar estudos e 
apresentar pelo menos três propostas de investimento para serem 
deliberadas pelo conjunto de servidores em Assembleia. Será 
realizada uma chamada para criação do GT.
 
No dia 12.9 a Diretoria Executiva se reuniu com o Conselho 
Deliberativo para tratar do contrato de advogados. 
 
O segundo encontro sobre a carreira de C&T foi realizado no dia 
23.8 com a presença de Ivanil Elisiário Barbosa, presidente do 
SindCT e da Secretaria do Fórum de C&T. No encontro ficou clara 
a situação alarmante da carreira, que está com grande parte do 
quadro em fase de aposentadoria e não há previsão de concursos. 
Como ponto de reflexão, ficou a constatação por alguns de que as 
carreiras de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico estão cada 
vez mais distantes da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-
Estrutura em C&T, que compreende os cargos de analistas e 
assistentes em C&T da CAPES, CNPq e MCTI, tema já abordado 
no primeiro encontro, realizado com o pessoal da Ascon/CNPq no 
dia 9.8. Os encontros abordaram a criação do Sindicato Nacional 
dos Servidores Públicos Federais da Carreira de Gestão, 
Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia (SindGCT), 
que ainda será tema de debates entre os associados da 
ASCAPES.
 

Assembleias, Conselho Deliberativo e Carreira de C&T



Feirinha Mix de setembro
 
 

 

A primeira feirinha foi realizada de 
13 a 14 de setembro. 

 
A próxima será nos dias 

18 e 19 de outubro.

VQQ
 E teve VQQ no dia 14.9 - só viu quem foi. Quem não foi 

viu nosso vídeo de convite. 



Relação de pagamentos 
Nesta relação constam os pagamentos a partir da divulgação do boletim 12/2018 divulgado em agosto. Os associados que tiverem dúvidas sobre os 
pagamentos e que querem verificar o uso do transporte Uber, podem ir à ASCAPES, onde todos os recibos e os destinos estão disponíveis para 
consulta. Diferente de outras gestões, a escolha da Diretoria Executiva foi utilizar o Uber como meio de transporte, no lugar de usar combustível para 
abastecer carros particulares. As informações sobre o uso estão públicas desde o início da gestão e fazem parte da transparência proposta pela equipe. 
 

Entrega dos cartões MasterClin

Os cartões foram entregues no dia 21.9. O evento contou com a participação de representante da MasterClin. Informações sobre o aplicativo 
e como identificar os descontos foram repassadas. O hotsite da parceria pode ser acessado por este endereço: 
http://cartaomasterclin.com.br/ascapes - informações também disponíveis neste link: http://ascapes.org.br/masterclin-vantagens/ 
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