APENAS 28 PESQUISADORES TOMAM
POSSE NO ÚLTIMO CONCURSO
Das 70 vagas oferecidas para o
cargo
de
Pesquisador
em
Propriedade Industrial do último
concurso do INPI, conforme edital nº
01 de 13 de novembro de 2012,
apenas 28 vagas foram preenchidas.
A maioria dos aprovados não tomou
posse, muito em decorrência da
aprovação em outros concursos
públicos que oferecem melhores
condições de trabalho, salários e
benefícios quando comparados com
os oferecidos pelo INPI.
Até quando o INPI continuará
sem investir em sua carreira de
modo a torná-la mais atrativa? O
Instituto só se tornará interessante
para novos servidores se houver o
fortalecimento de seu plano de
carreiras, buscando a valorização dos
princípios de criação da carreira
própria, resultando em melhores
salários e mais benefícios.

O quadro de pesquisadores no
INPI era de apenas 229 servidores no
início de 2012. A diminuição do
temível “backlog” que a DIRPA –
Diretoria de Patentes – tanto se
empenha em combater, impondo,
para isto, o aumento da produção
dos pesquisadores, depende, na
verdade, do aumento do quadro de
funcionários, principalmente do
quadro de pesquisadores. E a
tendência é o agravamento desta
situação, por conta do crescimento
constante de depósito de pedidos de
patentes no Instituto.
Em junho de 2012, na ocasião
da campanha salarial, a AFINPI já
havia alertado o MPOG, MDIC e INPI
quanto ao crescente processo de
evasão do quadro dos servidores
desde 2004. Isto é o reflexo do
enfraquecimento da carreira própria
do órgão.

O documento apresentado pela
AFINPI demonstrou que os baixos
salários, aliados à falta de reajuste,
contribuem para agravar a saída de
servidores. O pesquisador, cujo perfil
técnico e profissional é de alta
capacitação, com especialização de
mestrado ou doutorado, deve ser
recompensado à altura, de modo a
manter este tipo de profissional no
INPI.
Este ano, o MPOG já autorizou a
criação de 385 vagas para o cargo de
pesquisador, a serem preenchidas
através de concurso público em
2014, conforme a lei 12.823 de 2013.
Se não houver uma mudança radical
para
atrair
candidatos
para
preenchimento das vagas, veremos,
novamente, a mesma situação. Será
que no próximo concurso, pelo
menos, teremos metade das vagas
preenchidas?

Na segunda-feira, dia 22 de julho de 2013, a AFINPI
constatou que as pedras portuguesas na cor preta, que
formavam as letras INPI em frente ao Edifício A NOITE,
foram substituídas por pedras na cor branca, apagando o
nome da calçada. A placa da fachada também foi retirada.
Alô, Presidente!!!! A AFINPI já solicitou esclarecimentos
quanto ao ocorrido e estamos aguardando a resposta.

E A DILMA VETOU...

Após meses de expectativa, o PL 6127/2009, que previa a Carreira Típica de
Estado para os servidores efetivos do IBGE, foi vetado pela Presidenta da República sob a alegação de vício na
origem de sua formação por estar em descompasso com o artigo 247 da Constituição Federal.
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POR DENTRO DA LEI
Em razão das sucessivas
ocorrências apresentadas pelo
SECOF e após algumas
tentativas frustradas da AFINPI
em
tentar
expor
à
Administração do INPI o
descompasso entre o Sistema
implantado e o ordenamento
jurídico, a Assessoria Jurídica
da AFINPI em dezembro de
2012 adentrou com Ação
Ordinária questionando o
SECOF. O processo tramita 19ª
Vara
Federal
da
Seção
Judiciária do Estado do Rio de
Janeiro sob o nº 004950823.2012.4.02.5101.

NOSSA HISTÓRIA...
No mês de julho a AFINPI realizou a tradicional festa julina dos associados.
A festa estava muito divertida, com várias comidinhas e bebidas gostosas. A
decoração realizada pelo nosso querido Celso Lemos estava super especial e não
faltou alegria, disposição e dança, ao som de muito forró e música sertaneja.
E para lembrar um pouquinho, a AFINPI traz um pedaço da nossa história.
Não faz tanto tempo, mas o bastante para você lembrar com saudade da festa
junina realizada em 2005 no sítio da ASCON. E aí, você se lembra?

No dia 30/07/2013 o
processo foi para a conclusão
da Juíza da 19ª Vara Federal
para a sentença. Nos próximos
dias deveremos ter uma
posição do judiciário a respeito
da ação mencionada.

EVENTOS
 FESTA
 É hora de comemorar!!!!
Para comemorar e dar boas
vindas aos novos servidores, a
AFINPI irá realizar uma festa de
confraternização. A festa será
no dia 13 de setembro, sextafeira, no SEARJ. Fique ligado!
 FUTEBOL
A partir do mês de agosto, o
servidor não associado poderá
participar do horário de futebol
da AFINPI. Entre em contato
com a nossa secretaria para
maiores informações.
 DANÇA DE SALÃO
Venha dançar na AFINPI com o
Prof. Rick. Em agosto, você que
ainda não é associado também
poderá se inscrever. Entre em
contato com a nossa secretaria
para maiores informações.

A AFINPI dá BOAS VINDAS aos
novos servidores!
Nos dias 15 e 16 de julho, o
Presidente da AFINPI, Saulo Carvalho, e os
diretores, José Mauro Mesquita e Cristiane
Hübner, foram dar as boas vindas aos novos
servidores empossados no último concurso
do INPI. Na ocasião, os representantes
mostraram o papel da associação, seus
objetivos, benefícios e histórico de atuação
em prol dos servidores. Desejamos para
vocês um futuro brilhante dentro da
carreira do INPI!

AFINPI e SINGLECARE FECHAM PARCERIA
A Singlecare é uma empresa especializada em cuidados especiais para idosos,
pessoas com deficiência, pessoas com limitações físicas, internadas, em pósoperatório, pós-parto, entre outros serviços. O associado da AFINPI tem 5% de
desconto na contratação dos serviços da SINGLECARE. Para maiores informações ou
para contratação de serviços, ligar para o Sr. Marcos Gomes: 3273-5808 e 77388847, ou através do site www.singlecare.combr.
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