
 

OFÍCIO Nº 002/2020 – ASFNDE 
 

Brasília, 17 de janeiro de 2020. 
 

A Sua Senhoria o Senhor 
Marcelo Lopes da Ponte 
Presidente do FNDE 
 
Assunto: Demandas dos servidores do FNDE 

 
Senhor Presidente, 

Cumprimentando-o, dirijo-me a Vossa Senhoria, tendo em vista as tratativas 

mantidas anteriormente junto à Presidência do FNDE, para solicitar a retomada da 

análise dos assuntos abaixo relacionados: 

1. Reestruturação das Carreiras dos Servidores do FNDE; 

 

2. Criação dos níveis II e III da Gratificação de Qualificação (GQ’s II e III), nos 

moldes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – 

CAPES/MEC; 

 

3. Reajuste no valor da contrapartida destinado à Assistência à Saúde 

Suplementar; 

 

4. Melhoria nos valores per capita mensais do auxílio-alimentação, como na 

Defensoria Pública da União – DPU (Fixado em R$ 910,08 em 2018), em comparação ao 

FNDE (R$ 458,00). 

 

5. Instalação de estações de Auto Atendimento do Banco 24 horas nas 

dependências da Autarquia; 

 

6. Instalação de um bicicletário que atenda às demandas dos servidores que 

utilizam este tipo de veículo; 

 

7. Reinstalação do Consultório Odontológico no Edifício FNDE, desativado 

em decorrência da reforma do prédio; 

 

8. Reajuste ou equiparação do valor das diárias de interior igual ao valor das 

diárias de capital; 

 

9. Observância do uso de senha exclusiva de servidores por prestadores de 

serviços; 

 

 



 

10. Tomar ciência dos casos ocorridos em relação ao Processo nº 

23034.034968/2019-66 e relacionados, que tratam dos indícios de pagamento indevido 

de valores a titulo de adicional por tempo de serviço (anuênio), calculado no percentual 

de 11% ao invés de 7%.  Uma vez que os servidores receberam os valores de boa-fé, e a 

devolução causaria danos e prejuízos aos mesmos, solicitamos que seja reconsiderada 

a referida decisão administrativa. 

Como sempre, nos colocamos à disposição no que se fizer necessário. 

Finalmente, solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de que seja 

apreciado e atendido o presente pleito. 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

 
Manoel Antônio Rodrigues 

Presidente da ASFNDE 


