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Circular n. 28/2015/ADCEFET-RJ

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2015

Aos(Às) professores(as) do CEFET/RJ que tomaram posse na instituição após 04/02/2013, egressos do serviço

público sem perda de vínculo.

Assunto: Urgente - Processo de garantia de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social - Professores

novos egressos do Serviço Público

Prezados(as) professores(as),

A diretoria da Adcefet-rj  SSind, ao lado de sua assessoria jurídica, está acompanhando com cuidado e

atenção o cumprimento, pela Administração do CEFET/RJ, da sentença judicial em favor da Adcefet-rj (Processo n.

0038711-80.2015.4.02.5101 (2015.51.01.038711-1), 07a Vara Federal do Rio de Janeiro), que garantiu, a partir de

tutela antecipada, o direito de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) aos(às) professores(as)

do  CEFET/RJ  que tomaram posse  na  instituição após  04/02/2013,  egressos  do serviço público sem perda  de

vínculo  (ver  o  seguinte  link  para  um  histórico  desta  ação  sindical:

<https://adcefetrj.wordpress.com/2015/05/29/vitoria-sindical-administracao-do-cefetrj-convoca-docentes-para-regu

larizacao-de-vinculacao-previdenciaria-em-cumprimento-a-decisao-judicial/>).

Neste sentido, solicitamos que aqueles(as) docentes que já tenham atendido à convocação do DRH do

CEFET/RJ e já tenham protocolado, no CEFET/RJ, processo de averbação de tempo de serviço, que enviem

para a secretaria da seção sindical <secretaria@adcefetrj.org.br>, com a máxima urgência, cópia do último

contracheque onde conste o desconto referente à contribuição para a seguridade social.

Com base nesta informação, a assessoria jurídica da Adcefet-rj SSind tomará as devidas providências para

agilizar o processo,  junto ao CEFET/RJ e à União,  garantindo o cumprimento efetivo da sentença e o direito

dos(as) docentes. Sigamos na luta!

Saudações fraternas,

Professor Alberto Jorge Silva de Lima
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