Estabelece a política de Cargos, Carreira e Salários
do Corpo Técnico-Administrativo da Fundação
Instituto Nacional de Telecomunicações

Capítulo I – Objetivos
Art. 1.º A política de cargos, carreira e salários do Corpo Técnico-Administrativo da
Finatel é regida por este instrumento normativo e tem por objetivo consolidar as práticas
institucionais voltadas à contratação, classificação e promoção, bem como proporcionar
condições adequadas ao desenvolvimento e valorização de seus funcionários e atender às
demandas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional.

Art. 2.º A política referida neste instrumento visa, também:
I – garantir a competitividade da Instituição frente ao mercado possibilitando a atração e
retenção de profissionais qualificados para atender suas necessidades e desafios;
II – fortalecer o grau de responsabilidade dos gestores sobre a movimentação de seu
pessoal, instituindo uma política de ingresso, progressão salarial, evolução na carreira,
movimentação funcional, desenvolvimento e avaliação de desempenho;
III – fortalecer o grau de responsabilidade do funcionário sobre sua própria evolução
pessoal e profissional, e a gestão de sua carreira, oferecendo instrumentos para seu
desenvolvimento.

Art. 3.º O Corpo Técnico-Administrativo deve compartilhar os valores e princípios
institucionais de compromisso com a formação de profissionais competentes e socialmente
responsáveis, profissionalismo em todas as demais atividades institucionais, ética, respeito à
individualidade e ao pluralismo, responsabilidade socioambiental, transparência e
compromisso com o desenvolvimento regional e nacional, contribuindo para a conquista dos
objetivos elencados no Plano de Desenvolvimento Institucional.

Art. 4.º As alterações salariais e as contratações de novos funcionários da Instituição
serão norteadas pelo contido na Tabela Salarial constante do Quadro I do Anexo deste
instrumento normativo.
§ 1.º Esta tabela, que leva em conta a jornada de trabalho mensal de 200h (duzentas
horas), é estruturada em grupos e níveis, elaborados de acordo com a estratégia de remuneração
da Instituição, que considerará a referência de mercado, com um total de 11 (onze) grupos na
vertical e 11 (onze) níveis na horizontal, onde:
I – a amplitude salarial, correspondente a diferença entre o salário de admissão (Nível A)
e o último nível do grupo (Nível K), é de 27,63% (vinte e sete vírgula sessenta e três por cento);
II – a diferença entre os níveis de um mesmo grupo é apresentada na Tabela Salarial
constante do Quadro I do Anexo.
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Capítulo II – Tabela Salarial

§ 2.º A referência de mercado será orientada por dados de pesquisa salarial a ser realizada
com a periodicidade necessária para a manutenção da competitividade dos salários praticados.
§ 3.º Caberá à Finatel a decisão sobre a correção da Tabela Salarial, bem como a definição
se esta correção seguirá o reajuste por data-base, instituído por Convenção Coletiva de
Trabalho, pesquisa de mercado e/ou outro critério de interesse institucional.
Capítulo III – Organização e Estrutura de Cargos
Art. 5.º O Corpo Técnico-Administrativo é composto por 07 (sete) Agrupamentos
Ocupacionais: Gestores, Especialistas, Analistas, Técnicos, Administrativos, de Apoio e
Específico.
Parágrafo único. Dentro de cada agrupamento ocupacional existem cargos que, por sua
vez, possuem classificações, como consta do Quadro II do Anexo.

Art. 6.º Cada cargo, com a sua respectiva classificação, corresponde a um ou mais grupos
da Tabela Salarial, na vertical, considerando a importância relativa da função, das atividades,
das responsabilidades e referência salarial de mercado, no âmbito de empresas e instituições de
ensino superior, com atuação similar da Finatel.

Art. 7.º O nível Admissional de cada grupo (Nível A) é considerado o nível de entrada
do cargo no respectivo grupo.

Art. 8.º Caberá ao Centro de Recursos Humanos e aos gestores assegurar a qualidade
dos processos de seleção para contratação de novos funcionários, atendendo às demandas
conforme o planejamento estratégico de recursos humanos e o perfil de competências
necessário à implementação das políticas de ensino, pesquisa, extensão e responsabilidade
socioambiental do Inatel.
§ 1.º As vagas em aberto sempre levarão à abertura de processos de recrutamento interno
e externo, observadas as seguintes disposições:
I – a abertura de processo de recrutamento externo poderá ser dispensada, a critério do
Centro de Recursos Humanos, considerando a existência de processos seletivos anteriores, o
preenchimento da vaga pelo recrutamento interno e o Programa Talentos PcD – Banco de
Talentos, exclusivo para pessoas com deficiência da Instituição;
II – a abertura de processo de recrutamento interno poderá ser dispensada a critério do
Centro de Recursos Humanos, considerando a existência do Programa Talentos PcD - Banco
de Talentos da Instituição.
§ 2.º Em casos emergenciais ou estratégicos, assim definidos pela Instituição, os gestores
das áreas poderão indicar um ou mais candidatos para participar de processo seletivo, sem a
obrigatoriedade da divulgação da vaga, para efeito de recrutamento interno ou externo. No
entanto, os candidatos submeter-se-ão às demais etapas do processo de seleção.
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Capítulo IV – Contratação

§ 3.º A contratação de funcionário técnico-administrativo será justificável nas seguintes
situações:
I – substituição por desligamento, transferência, afastamento por licença saúde,
maternidade ou licença não remunerada;
II – ampliação do quadro com a devida justificativa da necessidade pela área solicitante.
§ 4.º A contratação deverá considerar o nível admissional (Nível A) de cada grupo em
que o cargo estiver classificado. Em casos especiais e levando-se em consideração a situação
do mercado (oferta e procura), experiência, qualificação técnica e/ou as competências do
candidato no processo seletivo e, a relatividade interna, a contratação poderá ser efetivada:
I – em qualquer valor acima do nível admissional (Nível A) de cada grupo em que o cargo
estiver classificado, desde que justificado pela área e aprovado pela gerência do Centro de
Recursos Humanos;
II – até um grupo salarial abaixo da avaliação do cargo, sendo que o correspondente
enquadramento só poderá ser realizado posteriormente de acordo com o adequado desempenho
do funcionário, segundo os critérios de progressão salarial existentes.
§ 5.º O Centro de Recursos Humanos poderá desenvolver campanhas internas de
indicação de nomes para os processos seletivos de vagas em aberto, segundo critérios
estabelecidos na própria campanha.
§ 6.º A autorização para contratação com valores acima do nível admissional (Nível A)
ou abaixo do grupo real do cargo será de competência do Diretor Executivo da Finatel, ad
referendum do Conselho Diretor da Fundação, após concordância da Pró-Diretoria solicitante,
ouvido o Gerente do Centro de Recursos Humanos.

Art. 9.º O regime de trabalho para os funcionários técnico-administrativos será integral,
ressalvados os casos em que a legislação específica estabeleça diferente jornada de trabalho ou
os casos de interesse institucional.
Parágrafo único. A jornada semanal de trabalho dos Técnico-Administrativos da Finatel
é de 40h (quarenta horas).
Capítulo V – Recrutamento Externo
Art. 10. O processo de recrutamento externo será conduzido pelo Centro de Recursos
Humanos quando da abertura de vagas, observadas as disposições dos §§ 1.º e 2.º do art. 8º,
seguindo critérios específicos que deverão conter todas as informações necessárias ao
desenvolvimento do processo e serão divulgados nos meios de comunicação institucionais.
Capítulo VI – Recrutamento Interno
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Art. 11. Será possível o desenvolvimento da carreira pelo integrante do corpo técnicoadministrativo mediante a atuação em outra função ou área, através de processo de recrutamento
interno.
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Art. 12. Caberá ao Centro de Recursos Humanos, quando da abertura de vagas,
observadas as disposições dos §§ 1.º e 2.º do art. 8º, realizar a respectiva divulgação interna
com todas as informações necessárias ao processo de recrutamento interno.
§ 1.º Poderão participar do processo de recrutamento interno os funcionários que
atenderem as seguintes condições:
I – ter completado o mínimo de 6 (seis) meses na Instituição;
II – preencher todos os requisitos obrigatórios estabelecidos para a vaga proposta;
III – efetuar a candidatura no processo seletivo da vaga;
IV – participar de todas as etapas do processo seletivo;
V – não estar enquadrado em grupo superior ao da vaga a ser preenchida.
§ 2.º O funcionário aprovado será transferido para a nova função ou área, somente quando
da reposição de sua vaga ou de comum acordo entre as áreas envolvidas.

Art. 13. O funcionário que, embora selecionado, não preencha todos os requisitos
estabelecidos para atendimento da vaga, deverá ser submetido a processo formal de capacitação
e, apesar da sua transferência, terá mantida a mesma referência salarial ocupada anteriormente.

Art. 14. Na hipótese de alteração para um cargo no mesmo grupo salarial, o funcionário
terá mantida a mesma referência salarial (grupo e nível) ocupada na área anterior.

Art. 15. Caberá ao Centro de Recursos Humanos fazer a interface entre as áreas atual e
de destino, de forma a garantir a transparência do respectivo processo.

Art. 16. É vedado ao gestor da área de origem do funcionário impossibilitar sua
candidatura para outra vaga de seu interesse.
Capítulo VII – Mobilidade Funcional
Art. 17. A Mobilidade Funcional é a oportunidade de desenvolvimento da carreira, pelo
integrante do corpo técnico-administrativo, promovida exclusivamente pela Instituição, através
da realocação de pessoal em outras funções e/ou áreas.

Art. 18. Serão considerados para participar do processo de mobilidade funcional os
funcionários enquadrados no mesmo grupo salarial ou inferior ao grupo salarial da vaga
apresentada e que preencham os requisitos estabelecidos na descrição do cargo.
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Art. 19. Caberá ao Centro de Recursos Humanos fazer a interface entre as áreas atual e
de destino, de forma a garantir a transparência do respectivo processo.
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Capítulo VIII – Descrição de Cargo
Art. 20. O registro das principais atividades, competências, formação e toda informação
relevante para caracterizar a atuação do funcionário em cada função do Corpo TécnicoAdministrativo será mantido no documento denominado Descrição de Cargo, em razão do que:
I – é obrigatória a existência da descrição do cargo para fins de contratações e alterações;
II – nenhum cargo ou função poderá ser criado ou modificado sem a elaboração de sua
descrição e respectiva análise e aprovação do Centro de Recursos Humanos;
III – é de responsabilidade de cada gestor apresentar formalmente a descrição de cargo
aos seus funcionários, bem como informar ao Centro de Recursos Humanos a necessidade de
sua atualização, quando se fizer necessário;
IV – o título do cargo não deve ser específico, para contemplar as funções existentes no
quadro do corpo técnico-administrativo, de modo a permitir o aumento das possibilidades de
alocação do mesmo nas diferentes áreas da Instituição e atender o desenvolvimento dos recursos
humanos.
Capítulo IX – Dos Funcionários contratados para trabalhar em outras localidades
Art. 21. Na contratação para atuar em outra localidade, fora da sede da Instituição, o
funcionário poderá ser inserido no grupo salarial imediatamente superior ao do mesmo cargo
exercido na sede.
§ 1.º Eventual transferência para a sede da Instituição, do funcionário contratado dentro
da hipótese prevista no caput, somente poderá ocorrer mediante a progressão para o cargo do
grupo salarial adequado à sua remuneração percebida fora da sede.
§ 2.º A critério da Finatel, poderão, eventualmente, ser oferecidos ao funcionário
contratado para trabalhar em outra localidade, enquanto se mantiver nesta condição, benefícios
complementares e/ou ajuda de custo, sem incorporação ao salário e sem a aplicação destes aos
demais funcionários.
Capítulo X – Avaliação de Desempenho

Art. 23. Através da avaliação de desempenho o gestor e o Centro de Recursos Humanos
poderão:
I – identificar necessidades de treinamento;
II – corrigir desempenhos e condutas considerados inadequados;
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Art. 22. A avaliação de desempenho anual é obrigatória e constitui o processo de
identificação, diagnóstico e análise do funcionário durante um intervalo de tempo, para
mensurar seu desenvolvimento profissional através da formação, conhecimento técnico,
habilidades, relacionamento interpessoal e o comprometimento com os objetivos institucionais.
Parágrafo único. O processo de avaliação referido no caput tem por objetivo apoiar os
gestores e os funcionários na avaliação do desempenho na função, estabelecendo uma
comparação entre o esperado e o apresentado. Esta comparação levará em conta todas as
atividades executadas pelo funcionário no período avaliado.

III – identificar potenciais funcionários para futuras progressões salariais e mobilidade
funcional;
IV – aperfeiçoar os canais de comunicação entre gestor e funcionário;
V – proporcionar o planejamento da carreira pelo funcionário.
Art. 24. A avaliação de desempenho será feita a cada 12 (doze) meses e dentro da janela
definida pela Instituição para avaliação de desempenho de todos os funcionários.
Parágrafo único. O resultado da avaliação de desempenho não implica diretamente no
processo de progressão salarial.
Capítulo XI – Progressões Salariais
Art. 25. O processo de progressão salarial tem como objetivo promover o reconhecimento
dos funcionários que contribuírem de forma diferenciada para a concretização dos objetivos e
metas institucionais, no âmbito de sua função.
Art. 26. A progressão salarial entre grupos só poderá ocorrer na hipótese de existência de
vagas, que serão definidas no momento da implantação desta política e revisadas anualmente
em função das necessidades institucionais.
Art. 27. A evolução salarial, por promoção ou mérito, só poderá ocorrer se a última
avaliação de desempenho anual tiver sido realizada.
Art. 28. A progressão vertical, por promoção, ocorre quando o funcionário passa a ocupar
um cargo posicionado em um grupo superior ao grupo em que atuava.

Art. 30. Para todos os efeitos, a progressão vertical, por promoção, será sempre para o
nível B do grupo que o funcionário for ocupar, observando-se o seguinte:
I – cargos dentro do mesmo agrupamento ocupacional, não haverá alteração salarial
imediata, devendo-se seguir as regras para progressão salarial, observando-se o contido no
parágrafo único do art. 29;
II – cargos em outro agrupamento ocupacional e, em outra área, a alteração salarial
ocorrerá somente após um período de 03 (três) meses;
III – cargos em outro agrupamento ocupacional, dentro da mesma área, a alteração salarial
ocorrerá de forma imediata.
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Art. 29. Na efetivação da progressão, o reajuste salarial não poderá ultrapassar a 15%
(quinze por cento) do valor da respectiva remuneração.
Paragrafo único. Nas hipóteses em que houver excesso ao percentual estabelecido neste
artigo, o enquadramento para o novo salário deverá ser feito a cada 2 (dois) meses, respeitando
o limite máximo de 15% (quinze por cento) a cada reajuste.

Art. 31. A solicitação de progressão vertical, por promoção, pelo gestor deve levar em
consideração:
I – existência de vaga;
II – tempo de casa na Instituição de no mínimo 6 (seis) meses;
III – atendimento das competências estabelecidas na descrição de cargo;
IV – avaliação de desempenho anual do funcionário, com a obtenção de resultado
considerado adequado pelos critérios institucionais, nas duas últimas avaliações de desempenho
anual anteriores, quando houver.
Art. 32. A progressão horizontal, por mérito, ocorrerá quando o funcionário for
contemplado com reajuste salarial sem que passe a ocupar um cargo posicionado em um grupo
superior ao grupo atual. É o reajuste salarial, dentro do grupo ao qual pertence o funcionário,
decorrente do aprimoramento dos seus conhecimentos e habilidades, do valor agregado à sua
função, do comprometimento institucional, e da consequente avaliação de desempenho.
§ 1.º Os reajustes concedidos a título de mérito deverão ser orientados por:
I – resultado da avaliação de desempenho;
II – previsão no orçamento da área;
III – tempo de casa na Instituição de no mínimo 09 (nove) meses;
IV – tempo mínimo de 12 meses após a última progressão salarial (vertical ou horizontal).
§ 2.º Na progressão horizontal, por mérito, o reajuste poderá ser de até 04 (quatro) níveis,
exceto no ano que o funcionário completar o quinquênio, quando esta ficará limitada a até 02
(dois) níveis, levando-se em conta, sempre, o desempenho do funcionário e não o tempo de casa
ou na função.
§ 3.º A solicitação de alteração salarial deverá ser feita pelo gestor ou Coordenador da
área com autorização da respectiva Pró-Diretoria e encaminhada para o Centro de Recursos
Humanos.
§ 4.º A progressão horizontal, por mérito, cessará quando o funcionário atingir o último
nível, do último grupo, do cargo em que está alocado.

Art. 34. O Diretor Executivo da Finatel, por decisão do Conselho Diretor da Finatel,
poderá suspender, temporariamente a qualquer tempo, as progressões salariais, por questões de
ordem financeira e/ou administrativa da Instituição.
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Art. 33. Para a realização de alteração salarial, por promoção ou mérito, será levado em
conta que:
I – será sempre autorizada pelo Diretor Executivo da Finatel;
II – serão solicitadas à Gerência do Centro de Recursos Humanos pelo gestor da área
específica e, após todas as aprovações, o formulário deverá ser enviado para o Centro de
Recursos Humanos até o dia 20 de fevereiro;
III – nenhuma alteração salarial será realizada sem que a descrição do cargo esteja
atualizada, bem como a última avaliação de desempenho tenha sido concluída, tampouco
poderá ter efeito retroativo;
IV – o reajuste salarial decorrente das alterações ocorrerá sempre no mês de março e não
poderá ser processado no mês da data-base;
V – a comunicação do reajuste aos funcionários é de responsabilidade dos gestores.

Capítulo XII – Gratificação de Função
Art. 35. Gratificação de Função é o percentual adicional ao salário base, preestabelecido
pela Finatel, por período de tempo e para o exercício de funções designadas, voltadas ao
gerenciamento de atividades e áreas.
Parágrafo único. A função de liderança técnica ou de liderança de time é compreendida
como atribuição do cargo que o funcionário ocupa, não incidindo qualquer percentual de
gratificação sobre o salário.
Capítulo XIII – Gratificação por Tempo de Serviço
Art. 36. A gratificação por tempo de serviço é concedida nos termos da Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria.
Parágrafo único. O funcionário fará jus a gratificação por tempo de serviço, no
percentual de 5% (cinco por cento) do salário mensal, ao final de cada período de 05 (cinco)
anos de efetivo exercício na Instituição, limitado ao máximo de 30% (trinta por cento).
Capítulo XIV – Gratificação Especial
Art. 37. Os funcionários poderão fazer jus a bonificações, econômicas ou financeiras, em
função de desempenho obtido na execução de determinada atividade específica, por
reconhecimento manifestado por empresas ou instituições parceiras.
§ 1.º Caberá a Finatel examinar a pertinência de aplicação desta bonificação, podendo se
negar a aplicá-la.
§ 2.º Tais bonificações serão pagas diretamente ao funcionário pela Finatel, não
implicarão em qualquer incorporação salarial ou compromisso futuro e serão custeadas
integralmente pela empresa ou instituição parceira.
Capítulo XV – Disposições Transitórias
Art. 38. Durante a fase de implantação da política disciplinada por este instrumento, o
funcionário poderá ficar fora do grupo salarial estabelecido para seu cargo.
Parágrafo único. Os funcionários que estiverem acima do grupo salarial do nível
avaliado permanecerão com os valores vigentes e não servirão de parâmetro para a evolução
dos outros funcionários, e só terão reajuste salarial quando da aplicação da data-base ou quando
de promoção para cargo posicionado em um grupo superior ao grupo atual.

Art. 39. Para todos os efeitos das disposições deste instrumento, caberá ao Centro
Recursos Humanos da Instituição:
I – zelar pelo cumprimento da atual Política e propor a alterações quando necessário;
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Capítulo XVI – Disposições Gerais

II – garantir que nenhum cargo ou função seja criado ou alterado sem a sua respectiva
descrição;
III – divulgar e esclarecer a Política de Cargos, Carreira e Salários para o quadro funcional
da Finatel;
IV – manter o controle e atualização da tabela salarial conforme estratégia de
remuneração da Finatel;
V – efetuar estudos para criar, extinguir ou reclassificar cargos e funções, garantindo a
relatividade, de acordo com as necessidades e estratégia dos negócios;
VI – garantir a aplicação das políticas de movimentação dos funcionários;
VII – prestar suporte e apoio operacional ao Gestor no entendimento e aplicação desta
política.

Art. 40. Será de responsabilidade dos Gestores:
I – planejar as necessidades de contratação ou desligamento de funcionários, bem como
as progressões salariais e consolidá-las no orçamento;
II – contribuir para a manutenção da atualização das descrições de cargos, comunicando
ao Centro de Recursos Humanos qualquer alteração na função ou atividades do funcionário que
implique na revisão da descrição de cargo e/ou quando da necessidade de criação de novo cargo;
III – manter acompanhamento e avaliação da sua equipe, interagindo com todos os
integrantes e aplicando os critérios e referenciais utilizados para movimentação dos
funcionários, a fim de manter o equilíbrio interno e o bom clima organizacional;
IV – acompanhar continuamente o desempenho dos funcionários, bem como fazer a
avaliação de desempenho anual destes, orientando-os para o desenvolvimento na carreira, com
foco em resultados e competências;
V – solicitar suporte e apoio operacional ao Centro de Recursos Humanos na aplicação
desta política;
VI – compartilhar com o Centro de Recursos Humanos informações que possam dar
sustentabilidade aos procedimentos estabelecidos nesta Política;
VII – manter a sua equipe informada sobre a Política de Cargos, Carreira e Salários da
Instituição.

Art. 42. A dotação orçamentária para contratação, progressão salarial e gratificação de
funcionários técnico-administrativos é definida anualmente pela Finatel, podendo ser revista,
a qualquer tempo, por questões de ordem financeira e/ou administrativa.
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Art. 41. Será de responsabilidade dos funcionários do Corpo Técnico-Administrativo:
I – buscar seu desenvolvimento pessoal e profissional;
II – interagir e colaborar com seu Gestor na aplicação das normas e princípios pertinentes
à política regida por este instrumento;
III – buscar toda e qualquer informação necessária para o entendimento da atual política;
IV – apoiar o Gestor na manutenção da descrição do seu cargo;
V – fazer a gestão de sua carreira;
VI – manter o sigilo sobre as informações referentes ao seu grupo salarial.

Art. 43. O integrante do Corpo Técnico-Administrativo da Finatel permanecerá na
categoria e nível em que esteja classificado se estiver afastado ou licenciado na ocasião do início
da vigência desta Política. Seu enquadramento aos termos desta política ocorrerá no seu retorno
às atividades normais.

Art. 44. Decorridos dois anos de vigência desta Política, o Centro de Recursos Humanos
apresentará relatório descritivo do processo de implantação para uma avaliação do Conselho
Diretor da Finatel e eventuais indicações de aprimoramento.

Art. 45. Os casos não previstos neste instrumento serão encaminhados pelo Centro de
Recursos Humanos à apreciação e decisão do Conselho Diretor da Finatel.

Art. 46. Ficam revogadas as demais disposições referentes aos integrantes do Corpo
técnico-administrativo, anteriores ao início da vigência desta Política.
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Aprovado pelo Conselho Diretor da Finatel em 25/09/2018.
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Anexo
Quadro I
Salário
Admissional
Grupo

A

Padrões/Níveis

2

2,50%
2,50%

C
D
2,44% 2,50%
2,44% 2,50%

2,44%

G
H
I
J
2,44%
2,44%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50% 2,44% 2,50% 2,44% 2,50%

3

2,50%

2,44% 2,50%

2,44%

2,50% 2,44% 2,50% 2,44% 2,50%

2,44%

4

2,50%

2,44% 2,50%

2,44%

2,50% 2,44% 2,50% 2,44% 2,50%

2,44%

5

2,50%

2,44% 2,50%

2,44%

2,50% 2,44% 2,50% 2,44% 2,50%

2,44%

6

2,50%

2,44% 2,50%

2,44%

2,50% 2,44% 2,50% 2,44% 2,50%

2,44%

7

2,50%

2,44% 2,50%

2,44%

2,50% 2,44% 2,50% 2,44% 2,50%

2,44%

8

2,50%

2,44% 2,50%

2,44%

2,50% 2,44% 2,50% 2,44% 2,50%

2,44%

9

2,50%

2,44% 2,50%

2,44%

2,50% 2,44% 2,50% 2,44% 2,50%

2,44%

10

2,50%

2,44% 2,50%

2,44%

2,50% 2,44% 2,50% 2,44% 2,50%

2,44%

11

2,50%

2,44% 2,50%

2,44%

2,50% 2,44% 2,50% 2,44% 2,50%

2,44%

1

B

E
2,44%

F

K
2,44%
2,44%

Quadro II
CARREIRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Gestão

Especialista

Analista

Técnico

Administrativo

Apoio

Específicos

Cargos

Classificação

Gerente

-

Coordenador

-

Encarregado

-

Sistemas

I, II, III, IV

Negócios/Gerenciamento de Projetos

I, II, III

Ensaios e Calibração

II, III

Recursos Humanos/Comunicação/
Empreendedorismo/Cultural/Inovação

-

Sistemas/Ensaios/Projetos

I, II

Contratos e Convênios/Administrativo/
Administrativo e Financeiro/Redes/
Folha de Pagamento/Comunicação/
Comunicação e Marketing/
Inovação /Negócios/Pesquisa Histórica

-

Técnico Sistemas

I, II, III

Manutenção/Suporte/Mídias/Áudio
Visual/Segurança
Trabalho/Esportivo/Áudio

-

Assistente de Gabinete

-

Assistente Administrativo

I, II

Auxiliar Administrativo

I, II

Auxiliar de Manutenção

I, II, III

Auxiliar de Serviços Gerais

-

Administrador de Redes /
Assessor Jurídico / Assistente Social /
Intérprete de Libras / Orientador
Educacional / Motorista

-
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Agrupamento
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