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Festa do Dia dos Professores
Nossa tradicional feijoada para comemorar o dia dos
mestres será no Bar Cariocando.
Dia 15 de outubro de 2016, das 13h às 17h.
Inscrições: de 26/09 até 10/10, na ADCPII.
Valor do 1º acompanhante: R$ 40,00
Valor do 2º acompanhante: R$ 65,00
Contato ADCPII: 2580-0783 / 3860-1194 (das 7h às 18h)
O Cariocando Bar fica na rua Silveira Martins, 139 - Catete - Rio de Janeiro – RJ

3ª Reunião do Fórum de Entidades do CPII

04 de outubro (3ª) – 18h30min
Campus Tijuca II
Alunos, responsáveis e servidores: juntos somos mais fortes!

Vem aí
Debate do Fórum de Entidades do CPII sobre a Dívida Pública. Contaremos com a participação
da Associação Auditoria Cidadã da Dívida (http://www.auditoriacidada.org.br/)

Dia 20/10/2016, às 18h30min, local a confirmar.
Fiquem atentos aos boletins eletrônicos. http://www.adcpii.com.br/b-eletronico

ADCPII divulga as informações que obteve, junto à CPPD,
sobre a RSC para Aposentados.
RSC - RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS PARA PROFESSORES APOSENTADOS

A CPPD – Comissão Permanente de Pessoal
Docente – está acompanhando as notícias sobre a
extensão do direito de RSC aos docentes aposentados
e, ao contrário do que se possa pensar, não está
omissa frente à essa questão. Além de estarmos
reunindo documentação e pareceres, já realizamos
contatos e reuniões sobre esse assunto com alguns
setores da Reitoria e com o próprio Reitor do CPII.
Não queremos acenar com expectativas que depois
não poderão ser concretizadas. Por isso, há uma
grande preocupação de verificar cada informação e
cada passo dado pela Comissão antes de uma
divulgação mais ampla.
Nesse sentido, o que é importante saber logo
de início:
- Terão direito a requerer RSC somente os
docentes que se aposentaram com direito à
integralidade e à paridade total. Se o docente se
aposentou por contribuição proporcional ou por ter
chegado a idade compulsória (70 anos) não terá
direito a solicitar RSC;

toda anterior à data da aposentadoria e será
analisada por banca especial de avaliação sorteada de
forma eletrônica pelo SIMEC (Sistema de Informações
do MEC);
- Até o momento não há garantias de que,
mesmo após o docente ser declarado apto à
percepção de RSC pela banca de avaliadores, o
pagamento será efetivado. Não há previsão de
rubrica orçamentária para essa finalidade e,
provavelmente, o direito terá que ser garantido por
vias judiciais.
Neste momento a CPPD está na fase de
confirmar os pareceres da CPPD junto à Procuradoria
Federal no CPII e de planejar o trâmite desses
processos pelos vários setores do CPII. Além disso,
para o atendimento aos professores aposentados,
teremos que contar com a ajuda das entidades do
CPII (ADCPII e Sindscope). Portanto, fique atento aos
informes e às reuniões que serão marcadas sobre o
assunto.

- O processo terá que passar pelo mesmo
trâmite pelo qual passa um processo de professor da
ativa: a documentação comprobatória terá que ser

Profª Teresa Ventura
Conselheira da ADCPII e
Secretária Executiva da CPPD/CPII

PLANTÃO JURÍDICO
Dúvidas trabalhistas? Informações sobre Carreira Docente, Regime de Trabalho, direitos da categoria?

Venha conversar pessoalmente com nossa Assessoria Jurídica na sede da Associação, em São
Cristóvão. O Dr. Heraldo atende das 11h30min às 13h30min.

Outubro 04/10 (terça-feira) e 21/10 (sexta-feira)
Novembro 01/11 (terça-feira) e 16/11 (quarta-feira)

Encontro de aposentados
Dia 18/11 (sexta-feira)
Período da tarde
Cinema e Lanche
Maiores informações: início de novembro na ADCPII

