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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – 

CIDASC – buscando solucionar problemas de ordem administrativa e salarial, 

apresenta este Plano de Cargos e Salários que é composto de 5 carreiras, e 5 

cargos, divididos em níveis que permitirão progressões por merecimento e 

antigüidade, incluídos os requisitos de escolaridade e formação profissional. 

A tabela salarial está elaborada de tal modo a permitir referenciar o cargo ao seu valor 

intrínseco, bem como dimensionar a progressão em cada um dos cargos e seus 

respectivos níveis, assim garantindo a seqüência evolutiva do empregado. 

Com a preocupação de aplicar critérios homogêneos para os diversos níveis de 

cargos, estabeleceram-se 17 referências salariais para cada um deles. Este número 

permitirá o atendimento da evolução por merecimento e antigüidade, na carreira e 

cargo do empregado durante sua vida profissional, pois se estabeleceu um interstício, 

para as suas concessões, de dois anos. 

 

 

 

Florianópolis/SC, julho de 2007. 
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CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
ARTIGO 1º - Este Plano de Cargos e Salários – PCS estabelece princípios e normas 
da estrutura ocupacional da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de 
Santa Catarina – Cidasc, e dispõe sobre os cargos necessários ao seu 
funcionamento, as formas de seu provimento e os respectivos salários. 
 

Parágrafo único – constituem objetivos do presente plano: 
 

 estruturar cargos e salários; 

 adotar um sistema de distribuição de salários que considere os diversos 
fatores capazes de justificar o maior ou menor nível de remuneração salarial; 

 fixar amplitudes salariais correspondentes ao tempo ideal que o profissional 
deverá permanecer em determinado cargo; 

 permitir a identificação dos cargos mediante consulta às respectivas 
descrições e tarefas básicas, bem como dos pré-requisitos mínimos 
indispensáveis ao seu eficiente exercício; 

 orientar as atividades de recrutamento e seleção, fornecendo, com base nas 
tarefas e nos requisitos previstos para cada cargo, elementos necessários à 
elaboração de instrumentos,  procedimentos e de medidas; 

 tornar transparentes aos empregados as tarefas inerentes ao cargo e as 
perspectivas de progresso funcional a eles oferecidas; 

 orientar o planejamento e a execução de sistemas de acompanhamento e 
avaliação dos empregados, recompensando-os adequadamente pelo 
desempenho e dedicação, de forma que os mesmos se sintam estimulados 
no exercício de suas funções; 

 permitir a aplicação sistemática de mecanismos administrativos de mobilidade 
horizontal e vertical que incentivem o desenvolvimento dos empregados nas 
carreiras ocupacionais existentes; 

 propiciar segurança pessoal aos empregados, de modo a possibilitar o bom 
desempenho de suas atividades. 

 

CAPÍTULO II 
DOS CONCEITOS 

 
ARTIGO 2º -  para efeito deste Plano, entende-se por: 
 
I – Estrutura Ocupacional, o conjunto de cargos, organizados em carreiras, 
hierarquicamente dispostos segundo a natureza de suas características ocupacionais, 
seu valor interno e a importância em relação aos objetivos da Companhia; 
 
II – Estrutura Salarial, o conjunto de níveis de cargos e de referências salariais 
inerentes aos cargos estabelecidos a partir do valor interno dos mesmos; 
 
III – Carreira, o cargo ordenado pelo nível de complexidade, possibilitando aos 
respectivos ocupantes promoções estabelecidas neste Plano; 
 
IV – Cargo, um conjunto delimitado de funções que apresentam substancial 
identidade de natureza, complexidade e condições de trabalho que são executadas; 
 
V – Nível do Cargo, a graduação vertical de cada cargo (nível I – nível II....  ), 
determinada pelo seu grau de complexidade; 



 
 

 

VI – Função, o conjunto de tarefas pertencentes a um determinado cargo; 
 
VII – Referência Salarial, cada um dos valores do grupo de referência salarial de um 
mesmo cargo; 
 
VIII – Grupo de Referência Salarial, uma escala de valores composta de referências 
salariais e disposta dentro de limites (inicial e final) fixados para cada cargo; 
 
IX – Tabela Salarial, o conjunto de referências salariais correspondentes à estrutura 
salarial; 
 
X – Salário, a retribuição pecuniária devida ao empregado pela efetiva prestação de 
seus serviços e contida dentro dos limites da Tabela Salarial; 
 
XI – Remuneração, o somatório dos valores habitualmente percebidos pelo 
empregado a qualquer título, exceto salário-família e pagamentos eventuais, tais 
como – adiantamentos, abonos, gratificação de férias, além de pagamento de 
atrasados; 
 
XII – Área-meio, o conjunto de atividades que, embora indispensáveis ao regular 
funcionamento da entidade, não representa suas finalidades institucionais específicas; 
 
XIII – Área-fim, o conjunto de atividades direcionadas à consecução das finalidades 
empresariais específicas da instituição; 
 
XIV – Área-afim, o conjunto de habilidades e conhecimentos que guardam referência 
direta com as funções desempenhadas pelo empregado. 

 
CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA OCUPACIONAL 
 

ARTIGO 3º - Este Plano tem a seguinte estrutura ocupacional, considerando 
carreiras, cargos, níveis e grupos de referências salariais. 
 

Carreira                                                           Cargo                  Níveis       Grupos de  
                                                                                                                   Ref. Salariais 
SERVIÇOS GERAIS  Agente operacional de serviços gerais          I             01 a 17 
  II            08 a 24 
  III           15 a 31 
  IV           22 a 38 
                                                                                                          V            29 a 45 

SERVIÇOS AUXILIARES Agente operacional agropecuário e de    I            11 a 27 
                               manutenção e operação de veículos,   II           18 a 34 
                                                   máquinas e equipamentos              III          25 a 41 
                                                                                                           IV          32 a 48   
_____________________________________________________________________                                                                                                        
 APOIO ADMINISTRATIVO Agente operacional administrativo  I            15 a 31 
   II           21 a 37 
   III          27 a 43 
                                                                                                           IV          33 a 49 

APOIO TÉCNICO Agente operacional técnico  I             16 a 32 
   II            22 a 38 
   III           28 a 44 



 
 

 

   IV           34 a 50 

 
ATIVIDADE DE NÍVEL Agente técnico de formação superior  I             43 a 59 
SUPERIOR   II            47 a 63 
   III           51 a 67 
   IV           57 a 73 

 
 
 

 

 

 
CAPÍTULO IV 

 

 

DAS FUNÇÕES GERENCIAIS, DE ASSESSORAMENTO E APOIO 
 

 

 
ARTIGO 4º - São funções gerenciais, de assessoramento e apoio as que envolvem 
ações de orientação, supervisão, coordenação e controle, por designação de 
autoridade estatutária competente: 
 

 

 
I. GERENTE ESTADUAL  

II. GERENTE REGIONAL 

III. SUPERVISOR  

IV. CHEFE DE GABINETE 

V. CHEFE DE ASSESSORIA E DE AUDITORIA 

 
 
Parágrafo Único - Os ocupantes das funções mencionadas no “caput” deste 
artigo perceberão, além dos direitos e vantagens de seu cargo, uma 
gratificação de função, não incorporável ao salário e passível de pagamento 
tão somente pelo período de exercício da função. 
 

 
ARTIGO 5º - É vetado o pagamento de gratificação por substituição temporária do 
titular. 
 
 



 
 

 

CAPÍTULO V 
DO PROVIMENTO DE CARGOS 

 
ARTIGO 6º - Os cargos componentes do Plano de Cargos e Salários serão providos 
através de admissão e promoção. 

 
Seção I – Da Admissão 

 
ARTIGO 7º - A admissão é o ato decorrente da celebração do contrato de trabalho 
que formaliza ingresso do empregado, e produzindo seus efeitos a partir da data 
consignada no respectivo contrato de trabalho. 
         
ARTIGO 8º - A condição essencial para que se efetive a admissão é a aprovação em 
concurso público, satisfeitas as exigências estabelecidas em edital específico e de 
acordo com a legislação vigente. 
 

§ 1º – O enquadramento salarial no ato da admissão se dará na referência 
salarial inicial do nível do cargo. 

 
ARTIGO 9º - Para o dimensionamento e orientação do processo de admissão 
(concurso público), a Diretoria da Companhia, com homologação de seu Conselho 
competente e do CPF, estabelecerá seu quadro funcional por cargo e função. 
 

Seção II – Da promoção 
 

ARTIGO 10 - Promoção é a movimentação funcional ou salarial do empregado a um 
nível superior do mesmo cargo ou à melhoria salarial dentro do mesmo cargo. 
 
ARTIGO 11 - A movimentação funcional ou salarial se processará por meio de 
promoção por Merecimento, Antigüidade e por Nível de Cargo. 
 

Seção II A – Da promoção por merecimento 
 
ARTIGO 12 - promoção por merecimento é o ato pelo qual o empregado recebe 
avanço na tabela salarial, por avaliação de desempenho ou por desenvolvimento 
pessoal. 
 

§ 1º - A promoção por merecimento se dará por desempenho e por 
desenvolvimento pessoal. 
 
§ 2º - A regulamentação da promoção por merecimento e seus critérios 
objetivos para avaliar o desempenho e o desenvolvimento pessoal, estão 
estabelecidos no documento “Sistemas de Avaliação de Desempenho”, que 
integra o presente plano como Anexo I. 
 

Seção II B – Da promoção por antigüidade 
 

ARTIGO 13 - A promoção por antigüidade será processada, no mês seguinte à sua 
aquisição, após cada período efetivo de 24 meses de exercício na Companhia. 
 

Parágrafo único – considera-se de efetivo exercício, para efeito deste Plano, a 
prestação de serviço de caráter ininterrupto, computando-se, também os 



 
 

 

afastamentos sem perda de remuneração e as requisições amparadas por 
legislação especial. 

 
Seção II C – Da promoção por nível de cargo 

 
ARTIGO 14 - A promoção por nível de cargo, é o ato pelo qual o empregado é 
elevado de nível, no mesmo cargo e na mesma carreira, que se dará 
automaticamente, quando o empregado atingir o limite de referências de seu nível, 
desde que, preenchido os requisitos de escolaridade, previstos no nível a ser 
acessado.  
 
ARTIGO 15 - A promoção por antigüidade será equivalente à progressão de uma 
referência salarial. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DA REMUNERAÇÃO E SEUS COMPONENTES 

 
ARTIGO 16 - Compõem a remuneração: 

- O salário do respectivo cargo, previsto na tabela salarial; 
- Adicionais pela execução de serviço em condições anormais; 
- Vantagens pessoais decorrentes de direito adquirido; 
- Gratificações pelo desempenho de funções. 

 
Parágrafo único – A tabela salarial, integrante deste plano é reajustada, 
conforme política salarial federal vigente ou por acordo coletivo de trabalho, 
ou por autorização específica do Governo do Estado, ficando o reajuste 
condicionado, em cada caso, à prévia autorização do Conselho de Política 
Financeira (Lei nº 9.831, art. 38, IV e respectivo parágrafo único) 

 
CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS, GERAIS E FINAIS 
 
ARTIGO 17 - Todos os empregados terão direito ao conhecimento amplo deste plano, 
ficando cópia do mesmo à disposição, para consulta, na Gerência a que se subordina 
o empregado. 
 
ARTIGO 18  - Este Plano de Cargos e Salários será revisto a cada 4 anos. 
 
ARTIGO 19 - A Companhia incluirá, anualmente, por ocasião da elaboração do seu 
orçamento, dotação especial para fazer face às promoções por merecimento e por 
antigüidade e por nível de cargo. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA DESCRIÇÃO DE CARGOS 

 
ARTIGO 20 - Os cargos componentes do presente Plano, pela sua amplitude, 
abrangem diversas funções, especificadas na descrição sumária e detalhada dos 
cargos, a seguir: 
 
 
 



 
 

 

CARGO: AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS 
CARREIRA: SERVIÇOS GERAIS 
GRUPO DE REFERÊNCIA SALARIAL: 
 

 Agente operacional de serviços gerais I :         01 a 17 

 Agente operacional de serviços gerais II :         08 a 24 

 Agente operacional de serviços gerais III :          15 a 31 

 Agente operacional de serviços gerais IV :                 22 a 38 

 Agente operacional de serviços gerais V :         29 a 45 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
 
- Agente Operacional de Serviços Gerais – I: 

- Escolaridade: 1º grau completo 
 
- Agente Operacional de Serviços Gerais – II: 

- Escolaridade: 1º grau completo 
- Experiência: Mínimo de 2 (dois) anos no nível anterior ou em atividade correlata. 
 

- Agente Operacional de Serviços Gerais – III: 
- Escolaridade: 2º grau completo 
- Experiência: Mínimo de 2 (dois) anos no nível anterior ou em atividade correlata. 
- Conhecimentos mínimos específicos na área de atuação. 
 

- Agente Operacional de Serviços Gerais –IV: 
- Escolaridade: 2º grau completo, em curso técnico. 

 
- Agente Operacional de Serviços Gerais – V: 

- Escolaridade: 2º grau completo, em curso técnico 
- Experiência: Mínimo de 6 (seis) anos  

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 
Executar ou orientar a execução de tarefas de serviços gerais, englobando as áreas 
de vigilância, limpeza, cozinha, portaria, manutenção geral nas áreas de 
armazenagem, eletricidade, carpintaria, reprografia, laboratório, serviços hidráulicos, 
transporte, recepção, distribuição de documentos, etc... atendendo aos requisitos 
mínimos para o provimento do nível do cargo. 
 
DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES 
 
Nível de enquadramento: I e II 
 
NA FUNÇÃO DE CONTÍNUO 
- Transportar, entregar, receber e conferir documentos, correspondências e 

pequenos volumes; 
- Coletar assinaturas em documentos diversos; 
- Efetuar pequenas compras e pagamentos para atender às necessidades do setor 

e aos interesses da Companhia; 
- Realizar outras tarefas que lhe forem designadas em atividades correlatas aos 

níveis I e II do cargo. 
 
 



 
 

 

Nível de enquadramento: I e II 
 
NA FUNÇÃO DE VIGILANTE  
 
- Fiscalizar as instalações e áreas físicas; 
- Realizar serviços de vigilância, recepção e atendimento ao público; 
- Realizar outras atividades correlatas aos níveis I e II do cargo. 
 
Nível de enquadramento: I e II 
 
NA FUNÇÃO DE SERVENTE  
 
- Executar serviços de limpeza e conservação em geral; 
- Efetuar carga e descarga de veículos; 
- Realizar transporte e arrumação de móveis, equipamentos e outros materiais; 
- Embalar, desembalar, acondicionar e desacondicionar materiais diversos; 
- Reabastecer as áreas de seu serviço e mantê-las em condições de uso; 
- Realizar a montagem de barracas; 
- Realizar outras atividades correlatas aos níveis I e II do cargo. 
 
Nível de enquadramento: I e II 
 
NA FUNÇÃO DE COPEIRO  
 
- Preparar e servir refeições diversas; 
- Suprir o setor de mantimentos e equipamentos necessários ao preparo de 

refeições e lanches; 
- Manter a ordem, higiene e segurança do setor e dos utensílios para deixá-los em 

condições de uso imediato; 
- Preparar, encarregar-se da distribuição e servir café, chá ou água; 
- Realizar outras atividades correlatas aos níveis I e II do cargo. 
 
Nível de enquadramento: I e II 
 
NA FUNÇÃO DE COPIADOR 
 
- Fotocopiar e/ou encadernar documentos em geral: 
- Realizar outras atividades correlatas aos níveis I e II do cargo. 
 
Nível de enquadramento: II,  III, IV e V, quando envolver, também, atividades de 
orientação e controle (atendido o pré-requisito de escolaridade e experiência). 
 
NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA E ENCANADOR  
 
- Examinar, modificar, reparar e fazer a manutenção e conservação de instalações e 

máquinas elétricas, ar condicionado, redes elétricas e hidráulicas, estudando o 
sistema para estabelecer roteiro de trabalho; 

- Efetuar instalações, confecção, montagem e ligação de componentes e peças 
elétricas; 

- Preparar e executar a instalação e montagem de tubos, canos e demais peças 
necessárias ao funcionamento de sistema hidráulico; 

- Operar e controlar sistemas hidráulicos; 
- Realizar outras atividades correlatas ao nível do cargo. 



 
 

 

Nível de enquadramento:  II e III     IV e V, quando envolver, também, atividades de 
orientação  e controle   (atendido o pré-requisito de escolaridade e experiência).                                                       
 
NA FUNÇÃO DE MARCENEIRO E CARPINTEIRO  
 
- Executar serviços de reparação de móveis em geral; 
- Pintar, envernizar ou encerar peças de móveis confeccionados; 
- Executar trabalhos de carpintaria e pintura em edificações, construindo, 

reconstruindo ou retocando as partes danificadas ou desgastadas; 
- Colocar dobradiças, puxadores e outras ferragens em móveis, de forma a atender 

os requisitos exigidos ao seu acabamento; 
- Reparar peças e móveis de madeira, recuperando ou substituindo as partes 

danificadas, para restituir-lhes as características originais; 
- Pintar, envernizar ou encerar as peças e os móveis reparados; 
- Realizar outras atividades correlatas ao nível do cargo. 
 
CARGO: AGENTE OPERACIONAL AGROPECUÁRIO E DE MANUTENÇÃO E 
OPERAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
CARREIRA: SERVIÇOS AUXILIARES  
GRUPO DE REFERÊNCIA SALARIAL: 
 

- Agente operacional agropecuário e de manutenção e operação de 
veículos, máquinas e equipamentos I: 11 a 27 

- Agente operacional agropecuário e de manutenção e operação de 
veículos, máquinas e equipamentos II: 18 a 34 

- Agente operacional agropecuário e de manutenção e operação de 
veículos, máquinas e equipamentos III: 25 a 41 

- Agente operacional agropecuário e de manutenção e operação de 
veículos, máquinas e equipamentos IV: 32 a 48. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
 
- Agente operacional agropecuário e de manutenção e operação de veículos, 

máquinas e equipamentos I: 
- Escolaridade: 1º grau completo  
 

- Agente operacional agropecuário e de manutenção e operação de veículos, 
máquinas e equipamentos II: 
- Escolaridade: 1º grau completo; 
- Experiência: Mínima de 4 anos em atividades correlatas. 
- Conhecimentos específicos para operação de máquinas agrícolas: noções de 
mecânica e manutenção, para casos emergenciais. 

 
- Agente operacional agropecuário e de manutenção e operação de veículos, 

máquinas e equipamentos III:   
– Escolaridade: 2º  Grau completo, com  experiência mínima de 2 (dois anos); ou 
– Escolaridade:  2º grau completo, em curso técnico. 
– Conhecimentos específicos: relativos à área de atuação, conforme descrito no 
detalhamento de funções. 

 
– Agente operacional agropecuário e de manutenção e operação de veículos, 

máquinas e equipamentos IV: 
- Escolaridade: 2º  Grau completo, com experiência mínima de 8 (oito) anos, ou 



 
 

 

- Escolaridade: 2º grau completo, em curso técnico, com experiência mínima de   6 
(seis) anos; 
- Conhecimentos específicos: relativos à área de atuação, conforme descrito no 
detalhamento de funções. 
 

Obs.: Quando na função de operação de veículos, exige-se carteira nacional de 
habilitação, classe “D”. 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 
Manter e operar máquinas e instrumentos agrícolas. Manter e operar veículos de 
transporte de passageiros e de cargas. Executar, sob supervisão, tarefas de campo 
de pequena complexidade, bem como serviços braçais em tratos com animais. 
Auxiliar na fiscalização de produtos de origem animal e vegetal. Auxiliar atividades 
técnicas de campo ou administrativas de escritório, vinculadas as ações da 
Companhia (níveis I e II). 
Executar ou orientar execução de tarefas de manutenção e operação de máquinas do 
terminal graneleiro (níveis III e IV).  
 
DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES 
 
Nível de Enquadramento: I 
 
NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGROPECUÁRIO 
- Executar, sob supervisão, tarefas de manejo e contenção animal, prevenção e 

controle de enfermidade infecto-contagiosas e de parasitas internos e externos, 
através de vacinação, higiene e proteção sanitária; 

- Transportar rações, animais e materiais agrícolas em geral; 
- Operar ferramentas e instrumentos agrícolas de pequeno porte; 
- Manipular máquinas (balanças, micro-tratores, secadeiras, moto-serras, motores 

em geral, máquinas de beneficiamento de sementes, empilhadeiras, carretas e 
outros equipamentos); 

- Zelar pela conservação e manutenção das ferramentas e dos materiais que utiliza; 
- Realizar outras atividades correlatas ao nível I do cargo. 
 
NA FUNÇÃO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIO 
 
-   Executar, sob orientação e supervisão do Fiscal Agropecuário, as atividades de 

defesa sanitária animal e vegetal, a fiscalização do comércio e uso de insumos 
agropecuários, a fiscalização do trânsito de produtos de origem animal e vegetal, a 
inspeção da produção agropecuária e agroindustrial e a certificação da qualidade 
de produtos agropecuários, e outras atividades correlatas. 

 
Nível de Enquadramento: II 
 
NA FUNÇÃO DE CAPATAZ 
- Estudar o plano de trabalho de modo a distribuir os empregados pelas diversas 

atividades produtivas, determinando tarefas e dando-lhes instruções para 
assegurar o cumprimento do programa traçado, a observância das normas 
estabelecidas e a eficiência do trabalho; 

- Elaborar relatórios sobre as atividades realizadas e os resultados obtidos, com o 
objetivo de possibilitar o controle dos trabalhos e a tomada de medidas oportunas; 



 
 

 

- Zelar pela conservação e manutenção de equipamentos e ferramentas que opera 
e por aquelas que estão sob responsabilidade de seus subordinados; 

- Controlar a entrada e saída de ferramentas, utensílios e preparar requisições de 
materiais; 

- Realizar outras atividades correlatas ao nível II do cargo. 
 
Nível de Enquadramento: II  
 
NA FUNÇÃO DE MOTORISTA 
 

- Dirigir veículos leves e pesados: 
- Receber e transportar cargas ou passageiros a serviço da Companhia; 
- Auxiliar em atividades de carga e descarga de veículos; 
- Executar ou auxiliar em atividades de lubrificação, abastecimento, limpeza e 

manutenção de veículos; 
- Controlar consumo de combustível e quilometragem percorrida pelos veículos; 
- Registrar e informar ocorrências típicas do seu setor; 
- Efetuar revisões e pequenos consertos na parte mecânica e elétrica de veículos; 
- Tomar medidas preventivas para garantir a segurança de passageiros e cargas 

em viagem; 
- Verificar, registrar e comunicar alterações mecânicas observadas nos veículos sob 

sua responsabilidade; 
- Realizar outras atividades correlatas aos níveis I e II do cargo. 
 
Nível de enquadramento: II, III e IV, atendidos os requisitos de experiência e 
escolaridade. 
 
NA FUNÇÃO DE MECÂNICO 
 
- Examinar, modificar, reparar, fazer e/ou auxiliar na manutenção de equipamentos 

e máquinas agrícolas; 
- Proceder o ajuste e manutenção de máquinas, equipamentos e ferramentas; 
- Fazer a montagem e desmontagem de peças; 
- Fazer a usinagem em bancada, de elementos ou estruturas de máquinas; 
- Examinar as peças confeccionadas, fazendo o tratamento adequado; 
- Executar torneamento em geral; 
- Executar serviços de lubrificação e abastecimento de veículos; 
- Efetuar a manutenção preventiva dos veículos, 
- Confeccionar e/ou auxiliar na confecção de peças em geral, utilizando ferramentas 

adequadas; 
- Efetuar e/ou auxiliar nos serviços de soldas em geral para unir partes ou corrigir 

falhas; 
- Efetuar consertos e trocas de peças; 
- Examinar, modificar, reparar, fazer a manutenção e conservação das instalações e 

equipamentos mecânicos e de armazenagem, estudando o sistema para 
estabelecer o roteiro de trabalho; 

- Efetuar instalações e montagem de ligações e peças mecânicas; 
- Realizar outras atividades correlatas ao nível do cargo. 
 
 
 
 



 
 

 

Nível de enquadramento: II, III e IV, atendidos os requisitos de experiência e 
escolaridade. 
 
NA FUNÇÃO DE OPERADOR 
 
- Executar serviços de desmatamento, destocamento, nivelamento, terraplanagem e 

limpeza de área para cultura, operando tratores e máquinas agrícolas; 
- Controlar o consumo de combustível de tratores e implementos agrícolas; 
- Efetuar pequenas revisões e auxiliar na manutenção e vistoria de máquinas e 

implementos; 
- Verificar, registrar e comunicar alterações mecânicas observadas nos veículos sob 

sua responsabilidade; 
- Efetuar e manter a limpeza e a conservação das máquinas e/ou implementos sob 

sua responsabilidade; 
- Operar perfuratriz, draga, balanças rodoviárias e ferroviárias, quadro de comando, 

retroescavadeira, trator de esteira, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, 
zelando por suas manutenções; 

- Realizar e/ou controlar as operações de posicionamento e acoplamento dos 
pórticos de embarque 1 e 2 na área portuária e nos porões dos navios; 

- Controlar e/ou efetuar o embarque, transilagem e carregamento de caminhões e 
vagões; 

- Controlar e/ou efetuar operações de carga dentro dos armazéns (operação de 
tripper); 

- Realizar e/ou controlar operações de moega ferroviária (descarga de vagões com 
produtos para os armazéns do Terminal Graneleiro e carregamento de vagões e 
caminhões); 

- Realizar e/ou controlar operações de descarga de vagões e caminhões com óleo 
vegetal para os tanques do Terminal Graneleiro; 

- Realizar e/ou controlar a carga e descarga de caminhões e vagões com produtos 
armazenados no Terminal Graneleiro; 

- Realizar e/ou controlar a pesagem de caminhões e vagões; 
- Efetuar e/ou controlar a movimentação dos Pórticos na área portuária; 
- Elaborar o registro das operações em relatórios; 
- Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e/ou executar as atividades vinculadas 

à área operacional do Terminal Graneleiro, bem como os serviços de limpeza e 
conservação; 

- Auxiliar nas operações de carga, descarga, limpeza e conservação do Terminal; 
- Realizar outras atividades correlatas aos níveis II, III ou IV do cargo. 
 
CARGO: AGENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO 
CARREIRA: APOIO ADMINISTRATIVO 
GRUPO DE REFERÊNCIA SALARIAL: 
 

- Agente Operacional Administrativo I:      15 a 31 
- Agente Operacional Administrativo II:     21 a 37 
- Agente Operacional Administrativo III:    27 a 43 
- Agente Operacional Administrativo IV:   33 a 49 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
 
- Agente Operacional Administrativo - I:  

– Escolaridade: 1º grau completo 



 
 

 

– Conhecimentos específicos: compatíveis com a área de atuação, conforme 
descrito no detalhamento das funções. 

- Agente Operacional Administrativo – II: 
– Escolaridade: 2º grau completo 
– Conhecimentos específicos: compatíveis com a área de atuação. Quando na 
função de programação, curso de programação e conhecimentos de inglês técnico. 
Quando na função de Técnico em Secretariado, exige-se registro profissional de 
acordo com a Lei 7377/85. 

 
- Agente Operacional Administrativo – III: 

– Escolaridade: 2º grau completo 
– Experiência: mínima de 4 anos em atividades correlatas; 
– Conhecimentos específicos: compatíveis com a área de atuação. Na função de 
programação, conhecimento de inglês técnico. 

 
 -    Agente Operacional Administrativo – IV: 

- Escolaridade: 2º grau completo e curso profissionalizante na área ou 2º grau 
profissionalizante correlato à função desempenhada ou curso superior em área 
correlata. 
- Conhecimentos específicos: compatíveis com a área de atuação. 
Experiência: mínima de 8 anos em atividades correlatas. 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 
Executar tarefas de rotina administrativa, financeira, orçamentária, de documentação 
e informação, patrimônio, material, operação de fac simile, telefonia e recepção. 
Efetuar cálculos e demonstrações simples (Nível I). 
Executar tarefas nas áreas administrativa, financeira, orçamentária, contábil, de 
segurança do trabalho, desenho, informação e documentação, secretaria, recursos 
humanos, patrimônio, material, recepção, telefone e operação de fac simile. (Nível II). 
Analisar e controlar tarefas nas áreas administrativa, financeira, contábil, desenho, 
secretaria, recursos humanos, patrimônio e material. (Nível III e IV). 
 
DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES 
 
Para o nível de enquadramento II, III e IV: 
 
NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA: 
 
- Organizar e controlar a agenda de trabalho da chefia correspondente; 
- Redigir correspondências e documentos de rotina; 
- Ler e selecionar correspondências, despachando-as com a chefia correspondente 

e prestando informações sobre os assuntos nela contidos; 
- Providenciar autorização de viagem, documentação, passaportes, reservas de 

passagens e hotéis; 
- Fazer contatos e convocar pessoas, a fim de fazer cumprir os compromissos da 

chefia correspondente; 
- Fazer revisões de textos; 
- Redigir correspondências, documentos, relatórios técnicos e outros textos; 
- Datilografar correspondências, documentos e relatórios, dentre outros textos; 
- Digitar correspondências, documentos e relatórios, dentre outros textos; 
- Realizar outras atividades correlatas aos níveis II, III e IV do cargo. 
 



 
 

 

NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 
 
- Realizar estudos e propor medidas destinadas a elevar os padrões de higiene e 

segurança do trabalho; 
- Inspecionar locais, instalações e equipamentos da Companhia, registrando 

irregularidades ocorridas, e controlando a freqüência de acidentes; 
- Manter contatos com serviços médicos e sociais para facilitar o atendimento dos 

acidentados; 
- Instruir os empregados da Companhia sobre normas de segurança, combate a 

incêndio e demais medidas de prevenção de acidentes, ministrando palestras, 
treinamentos e participando de reuniões; 

- Manter acompanhamento permanente nas ocorrências de acidentes, para avaliar 
a natureza e evolução das ocorrências; 

- Cumprir e fazer cumprir a legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho; 
- Orientar os empregados quanto ao atendimento emergencial; 
- Articular com o setor de material, para o estabelecimento dos níveis de estoque de 

material e equipamentos de segurança; 
- Investigar acidentes ocorridos para identificar causas e propor providências de 

prevenção e saneamento; 
- Representar a Companhia em atividades externas relacionadas com a segurança 

no trabalho; 
- Elaborar programas de atividades que visem despertar nos empregados o 

interesse pela segurança no trabalho; 
- Realizar outras atividades correlatas aos níveis II, III e IV do cargo. 
 
NA FUNÇÃO DE DESENHISTA 
 
- Executar e/ou orientar a elaboração de desenhos e cópias de projetos 

arquitetônicos e de construção civil em planta baixa, cortes longitudinais e 
transversais; 

- Executar e/ou orientar a elaboração de desenhos e cópias de projetos; 
- Estudar as características do projeto para assimilar os dados necessários à 

confecção de desenhos e determinar dimensões, superfícies, volumes e outras 
características do projeto; 

- Elaborar esboços para estudo prévio do desenho, submetendo-os à apreciação do 
autor do projeto para efetuar os ajustes necessários; 

- Realizar outras atividades correlatas aos níveis II, III e IV do cargo. 
 
NA FUNÇÃO DE PROGRAMADOR 
 
- Conhecer e adotar a política de informática da Companhia, no âmbito de sistemas, 

segurança, suporte e outros pertinentes à área; 
- Acompanhar e participar do desenvolvimento de estudos identificadores de 

necessidades de hardware, software, sistemas de informação, bancos de dados, 
utilitários, rede local, internet, comunicação e outras aplicações de informáticas na 
instituição; 

- Ajudar a levantar, avaliar e analisar os dados dos problemas com vistas a estudos, 
identificação ou desenvolvimento de soluções; 

-  Detectar, avaliar e analisar os dados dos problemas com vistas a estudos, 
identificação ou desenvolvimento de soluções; 

- Desenvolver e implantar projetos, mantendo os padrões técnicos definidos; 
- Efetuar testes, analisando e documentando os resultados; 
- Elaborar e manter atualizada a documentação necessária; 



 
 

 

- Avaliar o nível de utilização, desempenho, satisfação do usuário e rendimento na 
soluções existentes de acordo com os critérios definidos no projeto; 

- Prover manutenção a soluções existentes, visando eliminar problemas, otimizar 
seu desempenho e atualizar seus procedimentos; 

- Implantar e executar os procedimentos de segurança definidos; 
- Estudar e propor novas tecnologias, metodologias e padrões, buscando 

racionalizar processos e otimizar soluções; 
- Testar novos procedimentos, informando sobre os resultados obtidos; 
- Implementar os novos procedimentos definidos; 
- Colaborar nos treinamentos realizados; 
- Auxiliar as atividades de suporte em hardware e software; 
- Realizar outras atividades correlatas aos níveis II, III e IV do cargo. 
 
Para o Nível de Enquadramento I, II, III e IV: 
 
NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: 
- Preencher formulários e impressos em geral; 
- Redigir expedientes simples; 
- Digitar documentos e correspondências em geral; 
- Receber, expedir, protocolar e efetuar controle e entrega de correspondência em 

geral; 
- Controlar relatório de freqüência, hora extra e afastamento do trabalho; 
- Classificar e arquivar documentos diversos, bem como organizar e atualizar 

arquivos e fichários; 
- Efetuar e atender ligações telefônicas, prestando informações, anotando e 

transmitindo recados; 
- Transmitir e receber mensagens; 
- Elaborar visuais; 
- Realizar atendimento ao público, dando informações preliminares; 
- Realizar serviço de banco e de correio; 
- Fazer prestação de contas; 
- Efetuar controle e acompanhamento administrativo de projetos; 
- Realizar controle de veículos; 
- Fazer inventário de material; 
- Zelar pela limpeza e manutenção de equipamentos, comunicando defeitos e 

solicitando consertos; 
- Auxiliar na conferência da folha de pagamento; 
- Calcular, datilografar e/ou digitar guias para recolhimento de encargos e retenções 

de serviços assalariados e não assalariados; 
- Codificar e conferir dados e informações para processamento de serviços; 
- Arquivar e controlar documentos funcionais; 
- Emitir declarações, atestados e guias; 
- Auxiliar na execução de atividades de recrutamento, seleção, avaliação de 

desempenho, treinamento, dentre outras; 
- Atender os usuários do acervo bibliográfico, prestando informações, consultando 

fichários, indicando estantes e localizando o material solicitado; 
- Efetuar empréstimos e/ou reservas de livros e publicações, controlando as 

devoluções nos prazos estipulados; 
- Registrar os materiais bibliográficos em livros e/ou fichas apropriadas, 

discriminando data de entrada, autor, título, nome do editor, data de publicação, 
periodicidade e outros dados de interesse; 

- Organizar e manter a ordem das estantes de livros e periódicos, segundo critério 
de classificação e catalogação; 



 
 

 

- Preparar os livros e periódicos para circulação, apondo carimbo de identificação, 
etiquetando, anotando a classificação, etc...; 

- Executar serviços de digitação e organização de arquivos em geral; 
- Consultar preços dos materiais a serem adquiridos e preparar autorizações de 

pagamento; 
- Auxiliar na compra do material; 
- Realizar tarefas de escritório, operar sistemas informatizados disponíveis, de 

acordo com as características da unidade de lotação; 
- Digitar correspondências, documentos, mapas, tabelas, apostilas e outros 

documentos da unidade de lotação; 
- Organizar e manter atualizado, o arquivo das correspondências e documentos 

recebidos e expedidos; 
- Elaborar e manter atualizado, o cadastro do material de expediente da unidade, 

controlando-o e providenciando o seu suprimento constantemente; 
- Elaborar prestação de contas, conferindo os documentos; 
- Controlar convênios; 
- Providenciar fotocópias de documentos; 
- Acompanhar atividades de apoio, transmitindo instruções e orientando os 

empregados na execução de tarefas relativas ao seu setor de trabalho; 
- Realizar acompanhamento da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária em 

seus aspectos legais e contábeis; 
- Transmitir informações para elaboração da folha de pagamento e elaborar 

rescisão de contrato de trabalho; 
- Participar dos trabalhos de planejamento e execução de projetos de estudos e 

pesquisas necessárias às atividades de administração;  
- Realizar coleta de preços para pequenas compras;  
- Auxiliar nos processos de licitações e compra de materiais e equipamentos; 
- Orientar e/ou executar o recebimento e conferência de materiais, equipamentos e 

bens patrimoniais; 
- Providenciar o orientar o transporte e acondicionamento de materiais, 

equipamentos e bens patrimoniais; 
- Efetuar cadastramento e controle de materiais, equipamentos e bens patrimoniais; 
- Elaborar inventários de materiais, equipamentos e bens patrimoniais; 
- Coordenar serviços de manutenção e conservação de materiais, máquinas e 

equipamentos; 
- Conferir notas fiscais no ato do recebimento dos materiais adquiridos; 
- Realizar tombamento dos bens patrimoniais da Companhia; 
- Controlar a movimentação de bens patrimoniais; 
- Conferir listagens referentes aos bens patrimoniais cadastrados, vendas, doações 

e permutas; 
- Realizar outras atividades correlatas aos níveis I, II, III e IV do cargo. 
 
NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA 
- Estabelecer comunicações telefônicas internas, locais ou interurbanas; 
- Efetuar controle das ligações, preenchendo formulários próprios; 
- Zelar pelos equipamentos, comunicando defeitos e solicitando seu conserto e 

manutenção; 
- Atender a pedidos de informações telefônicas, anotando recados e registrando 

chamadas; 
- Analisar e manter o controle dos registros telefônicos, tabulando os dados de uso 

individual, por Gerência, tendo em vista a gestão racional do uso do telefone; 
- Manter os usuários da Companhia atualizados sobre os recursos técnicos que o 

sistema telefônico venha a disponibilizar; 



 
 

 

- Orientar os usuários da instituição nos processos de racionalização de uso do 
telefone; 

- Realizar outras atividades correlatas aos níveis I e II do cargo. 
 
CARGO: AGENTE OPERACIONAL TÉCNICO 
CARREIRA: APOIO TÉCNICO 
GRUPO DE REFERÊNCIA SALARIAL: 
 

- Agente Operacional Técnico I:    16 a 32 
- Agente Operacional Técnico II:   22 a 38 
- Agente Operacional Técnico III:  28 a 44 
- Agente Operacional Técnico IV:  34 a 50 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
 
- Agente Operacional Técnico – I: 

- Escolaridade: 1º grau completo 
- Conhecimentos específicos: relativos à área de atuação, conforme descrito no 
detalhamento das funções. 

 
- Agente Operacional Técnico – II:  

- Escolaridade: 2º grau completo 
- Conhecimentos específicos: relativos à área de atuação. Para a função de 
técnico de suporte em informática, requer-se treinamento específico em hardware 
e software. 

 
- Agente Operacional Técnico – III:  

- Escolaridade: 2º completo  
- Experiência: mínima de 4 anos em atividades correlatas ou na função de técnico 
de campo, conforme descrito no detalhamento das funções. 
- Conhecimentos específicos: relativos à área de atuação. Para a formação de 
Técnico Agrícola exige-se inscrição no órgão de classe. Para a função de Técnico 
em Suporte em Informática, requer-se experiência comprovada de 4 anos de 
trabalho efetivo como técnico em suporte e noções de inglês técnico. Para a 
função de Analista de Suporte em Informática, treinamento específico em 
hardware e software ou experiência comprovada de 4 anos de trabalho efetivo 
como analista de suporte. 

 
- Agente Operacional Técnico – IV: 

- Escolaridade: 2º grau completo 
- Experiência: mínima de 8 anos na função de técnico, ou de trabalho efetivo como 
analista de suporte; 
- Conhecimentos específicos: relativos à área de atuação. Para a função de 
Analista de Suporte em Informática requer-se treinamento específico em hardware 
e software e conhecimento em inglês técnico. 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Executar análises rotineiras de laboratório, preparar materiais e soluções necessárias 
às análises mais completas. (Nível I). Coordenar, acompanhar, orientar e executar 
atividades de instalação e condução de experimentos em laboratório, realizar testes, 
exames e análises químicas, físicas e biológicas (Nível II e III). Supervisionar, orientar 
e executar serviços de classificação de produtos de origem vegetal. (Nível III e IV). 



 
 

 

Supervisionar, orientar e executar atividades técnicas e atividades de análise de 
suporte em informática (Nível II, III e IV). 
 
DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES 
 
Para o nível de enquadramento I: 
 
NA FUNÇÃO DE LABORATORISTA 
- Coletar, preparar e manusear amostras e materiais para estudos, bem como 

executar a identificação, classificação, seleção, conservação e purificação de 
amostras; 

- Realizar análises e testes laboratoriais bem como efetuar leitura dos resultados 
dos exames, cálculos simples e representação de dados; 

- Orientar e executar tarefas de observação, identificação e mensuração 
microscópica; 

- Supervisionar e avaliar os resultados de testes, exames, análises e registro de 
dados; 

- Orientar e executar o preparo de reativos, materiais e amostras para análise; 
- Coletar e tabular dados diversos para elaboração de trabalhos técnicos; 
- Controlar o estoque e organizar o material de laboratório; 
- Aperfeiçoar procedimentos de análises e de testes laboratoriais, sob orientação 

técnica superior; 
- Preparar e esterilizar os materiais e instrumentos dos laboratórios; 
- Realizar a inspeção, conservação e manutenção de materiais utilizados no 

laboratório; 
- Orientar e executar o processamento e industrialização de produtos alimentícios, 

observando o rendimento e a qualidade do produto, bem como efetuando 
anotações e registros; 

- Realizar outras atividades correlatas ao nível I do cargo. 
 
Para o nível de enquadramento II e III: 
 
NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
 
- Orientar e/ou executar análises laboratoriais, utilizando técnicas micrométricas. 

Microbiológicas, cromatográficas e outras; 
- Orientar e/ou executar tarefas de observação, identificação e mensuração 

microscópica; 
- Preparar reagentes e proceder a sua titulação; 
- Supervisionar, orientar e/ou realizar tarefas relativas a leitura de soluções 

tituladas, bem como efetuar o reconhecimento de títulos; 
- Orientar o preparo de materiais e amostras para testes, exames e análises de 

laboratório; 
- Supervisionar e/ou avaliar os resultados de testes, exames, análises e registro de 

dados; 
- Coletar e tabular dados diversos para elaboração de trabalhos técnicos; 
- Planejar as atividades de laboratório; 
- Realizar outras atividades correlatas aos níveis II e III do cargo. 
 
NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE SUPORTE EM INFORMÁTICA 
- Conhecer e adotar a política de informática da Companhia; 
- Executar atividades de suporte em hardware e software; 
- Executar os procedimentos de segurança definidos; 



 
 

 

- Instalar e testar equipamentos e software informando e documentando os 
resultados; 

- Elaborar e manter atualizada a documentação necessária; 
- Auxiliar nos levantamentos necessários a estudos, identificação de problemas de 

desenvolvimento de soluções; 
- Propor soluções que busquem atender às necessidades levantadas; 
- Auxiliar na implantação de projetos, mantendo os padrões técnicos definidos; 
- Identificar problemas e relatá-los visando a busca de soluções para otimizar 

desempenhos e atualizar procedimentos; 
- Colaborar nos treinamentos realizados; 
- Orientar e supervisionar atividades de estagiários e auxiliares; 
- Zelar pela conservação dos equipamentos, materiais e documentação; 
 
Para o nível de enquadramento III e IV: 
 
NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA; CLASSIFICADOR E TOPÓGRAFO  
 
- Desenvolver as funções determinadas pela legislação profissional em consonância 
com as ações desenvolvidas pela empresa.   
 
NA FUNÇÃO DE FISCAL AGROPECUÁRIO 
 
- Fiscalizar a inocuidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal; o 
comércio de produtos de uso veterinário e insumos agropecuários; a sanidade das 
populações vegetais e animais e seu trânsito; a segurança dos alimentos destinados 
aos consumidores; em consonância com as legislações estaduais, nacionais e 
internacionais, e outras atividades correlatas em defesa sanitária animal e vegetal; 
contribuindo assim para a promoção da saúde pública e conservação do meio 
ambiente. 
 
NA FUNÇÃO DE ANALISTA DE SUPORTE EM INFORMÁTICA 
- Conhecer e adotar a política de informática da Companhia; 
- Participar na definição e no desenvolvimento das atividades de informática da 

empresa em suporte, sistema de informação, banco de dados, utilitários, rede 
local, internet, comunicação e outras aplicações de informática na empresa; 

- Levantar, avaliar e analisar estas necessidades para identificar soluções; 
- Apresentar ou analisar propostas avaliando sua viabilidade técnica e econômica; 
- Apresentar aos usuários as propostas levantadas e orientá-los na seleção daquele 

que apresente o melhor custo/benefício; 
- Acompanhar e auxiliar a implantação da solução adotada, supervisionando e 

orientando para que os padrões preestabelecidos sejam mantidos; 
- Elaborar projetos de acordo com a padronização adotada pela empresa; 
- Efetuar testes, analisando e documentando os resultados; 
- Elaborar e manter atualizada a documentação necessária; 
- Definir critérios para avaliar o nível de utilização, desempenho, satisfação do 

usuário e rendimento das soluções existentes; 
- Prover manutenção a soluções existentes, visando eliminar problemas, otimizar 

seu desempenho e atualizar seus procedimentos; 
- Pesquisar novas tecnologias, metodologias e padrões; 
- Elaborar estudos e pesquisas, buscando racionalizar processos e otimizar 

soluções; 
- Propor, planejar, coordenar e supervisionar a implementação dos novos 

procedimentos; 



 
 

 

- Modificar, racionalizar ou introduzir melhorias em software, hardware, sistemas e 
outras aplicações em informática; 

- Realizar os treinamentos necessários para que novas técnicas, padrões e 
procedimentos sejam adotados corretamente; 

- Gerenciar atividades de suporte em hardware e software; 
- Orientar técnica e administrativamente as equipes de suporte, desenvolvimento e 

outras atividades de informática; 
- Realizar outras atividades correlatas aos níveis III e IV do cargo. 
 
CARGO: AGENTE TÉCNICO DE FORMAÇÃO SUPERIOR 
CARREIRA: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR 
GRUPO DE REFERÊNCIA SALARIAL: 

- Agente Técnico I:   43 a 59 
- Agente Técnico II:  47 a 63 
- Agente Técnico III: 51 a 67 
- Agente Técnico IV: 57 a 73 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 
 
- Agente Técnico de Formação Superior – I: 

- Escolaridade: curso superior completo em área correlata com a função de ser 
desempenhada 
- Conhecimento de um idioma estrangeiro. 

 
- Agente Técnico de Formação Superior – II: 

- Escolaridade: curso de Especialização, em área correlata com a função a ser 
desempenhada; 
- Conhecimento de um idioma estrangeiro. 

 
- Agente Técnico de Formação Superior – III: 

- Escolaridade: curso de Mestrado em área correlata com a função a ser 
desempenhada; 
- Conhecimento de um idioma estrangeiro. 

 
- Agente Técnico de Formação Superior – IV: 

- Escolaridade: curso de Doutorado em área correlata com a função a ser 
desempenhada 
- Conhecimento de um idioma estrangeiro. 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 
Supervisionar, coordenar, orientar, executar, avaliar e acompanhar atividades 
técnicas. 
 
DETALHAMENTO DAS FUNÇÕES -   
 
NA FUNÇÃO DE ADMINISTRADOR; ADVOGADO; BIOQUÍMICO; CONTADOR; 
ECONOMISTA; ENGENHEIRO AGRIMENSOR; ENGENHEIRO AGRÔNOMO; 
ENGENHEIRO CIVIL; ENGENHEIRO FLORESTAL; ENGENHEIRO MECÂNICO; 
ENGENHEIRO QUÍMICO; GEÓLOGO; GEÓGRAFO; MÉDICO VETERINÁRIO; 
QUÍMICO; RELAÇÕES PÚBLICAS; ZOOTECNISTA. 
 



 
 

 

- Desenvolver as funções determinadas pela legislação profissional em consonância 
com as ações desenvolvidas pela empresa. 
 
NA FUNÇÃO DE FISCAL AGROPECUÁRIO 
 
- Fiscalizar a inocuidade e a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal; o 
comércio de produtos de uso veterinário e insumos agropecuários; a sanidade das 
populações vegetais e animais e seu trânsito; a segurança dos alimentos destinados 
aos consumidores; em consonância com as legislações estaduais, nacionais e 
internacionais, e outras atividades correlatas em defesa sanitária animal e vegetal; 
contribuindo assim para a promoção da saúde pública e conservação do meio 
ambiente. 
- Lavrar auto de infração, multa, apreensão, destruição e de interdição de 
estabelecimentos ou de produtos, quando em cumprimento à legislação vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

 

RELATÓRIO ATUALIZAÇÃO SALARIAL 
Referência  Indice Percentual       Valor Antigo   Valor Atual 

 
 
1   4,88%      386,53    405,39 
2   4,88%     551,66    578,58 
3   4,88%      576,57   604,71 
4  4,88%      600,37    629,67 
5   4,88%      625,13   655,64 
6   4,88%      650,91    682,67 
7   4,88%      677,76    710,83 
8   4,88%      705,71    740,15 
9   4,88%      734,76    770,62 
10  4,88%      765,04    802,37 
11   4,88%      796,59    835,46 
12   4,88%      829,41    869,89 
13   4,88%      863,63    905,78 
14   4,88%      899,19    943,07 
15   4,88%      936,23    981,92 
16   4,88%      974,79    1.022,36 
17   4,88%      1.014,95    1.064,48 
18  4,88%      1.056,77    1.108,34 
19   4,88%      1.100,27    1.153,96 
20   4,88%      1.145,57    1.201,47 
21   4,88%     1.192,72    1.250,92 
22   4,88%      1.241,87    1.302,47 
23   4,88%      1.292,98    1.356,08 
24   4,88%      1.346,20    1.411,89 
25   4,88%      1.401,58    1.469,98 
26   4,88%      1.459,29    1.530,50 
27   4,88%      1.519,28    1.593,42 
28  4,88%      1.581,78    1.658,97 
29   4,88%      1.646,92    1.727,29 
30   4,88%      1.714,63    1.798,30 
31   4,88%      1.785,14    1.872,25 
32   4,88%      1.858,51    1.949,21 
33   4,88%      1.934,98    2.029,41 
34   4,88%      2.014,53    2.112,84 
35   4,88%      2.097,34    2.199,69 
36   4,88%      2.183,52    2.290,08 
37   4,88%      2.273,25    2.384,18 
38   4,88%      2.366,69    2.482,18 
39  4,88%      2.463,94    2.584,18 
40   4,88%      2.565,13    2.690,31 
41   4,88%      2.670,53    2.800,85 
42   4,88%      2.780,22   2.915,89 
43   4,88%     2.894,40    3.035,65 
44   4,88%      3.013,21    3.160,25 
45   4,88%      3.136,98    3.290,06 
46   4,88%      3.265,75    3.425,12 
47   4,88%      3.399,81    3.565,72 
48   4,88%      3.539,33    3.712,05 
49   4,88%      3.684,59    3.864,40 
50  4,88%      3.835,78    4.022,97 
51   4,88%      3.993,16    4.188,03 
52   4,88%     4.156,98    4.359,84 
53   4,88%      4.327,49    4.538,67 
54   4,88%      4.504,99    4.724,83 
55   4,88%      4.689,70    4.918,56 
56   4,88%      4.882,02    5.120,26 
57   4,88%      5.082,17    5.330,18 
58  4,88%     5.290,48    5.548,66 
59  4,88%      5.507,32    5.776,08 
60  4,88%     5.733,01    6.012,78 
61  4,88%      5.967,95    6.259,19 
62  4,88%      6.212,44    6.515,61 
63  4,88%      6.466,94    6.782,53 
64  4,88%      6.731,84    7.060,35 
65  4,88%      7.007,53   7.349,50 
66  4,88%      7.294,46    7.650,43 
67   4,88%      7.593,14    7.963,69 
68   4,88%     7.904,01    8.289,73 
69   4,88%     8.227,54    8.629,04 
70   4,88%      8.564,27   8.982,21 
71   4,88%      8.914,71    9.349,75 
72   4,88%      9.279,48    9.732,32 
73   4,88%     9.659,12                 10.130,49 

Data da Base: 01/05/12 



 
 

 

ANEXO I 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

I. Introdução 

A tarefa de avaliar pessoas se constitui, sem dúvida, em uma das mais complexas e 
controvertidas tarefas de um supervisor numa organização. Não se pode esquecer, no 
entanto, que esta atividade integra a função de supervisionar e, de uma forma ou 
outra, todos os supervisores julgam e apreciam seus subordinados diretamente. 

Avaliação de desempenho é o processo de determinação da atuação do empregado 
no trabalho em seus aspectos qualitativos e quantitativos. 

Consiste na apuração sistemática e organizada do desempenho e do potencial do 
empregado, em termos dos requisitos do cargo que ocupa. 

Duas questões interessam fundamentalmente à empresa e aos empregados que nela 
atuam: “Como vai” e “Para onde está indo” cada profissional. 

A avaliação de desempenho permite definir políticas e decisões relacionadas ao 
funcionamento dos recursos humanos da empresa. Ajuda o empregado a delinear, 
em sua mente, o perfil das expectativas da empresa em relação a si, explicitando 
papéis que o mesmo deverá assumir e desempenhar, indicando as necessidades 
para sua melhor integração e desenvolvimento. Além disso, a avaliação de 
desempenho facilita o acompanhamento dos subordinados, ajuda detectar 
potencialidades, evidencia necessidades de treinamento, conscientiza avaliador e 
avaliado das responsabilidades de cada um e permite identificar o significado do 
desempenho deficiente. 

O presente instrumento tem, portanto, como objetivo principal sistematizar, 
objetivamente,  os julgamentos, fazendo com que os supervisores sejam os 
responsáveis por qualificar e analisar o desempenho e as oportunidades do futuro de 
seus subordinados, bem como regulamentar as diretrizes sobre promoção previstas 
nas Seções II e II A do Capítulo V do Plano de Cargos e Salários da Companhia. 

Da correção das informação fornecidas e da sistematização das apreciações, 
dependerão os resultados deste programa e a adoção, pela empresa, de medidas 
adequadas e justas, com o objetivo de atender às necessidades próprias e dos 
empregados. 
 
II. Princípios 
 
O presente sistema fundamenta-se no princípio de que a efetividade organizacional 
está na dependência direta da presença dos seguintes fatores, sobre os quais estão 
centrados os instrumentos de avaliação: 

 Competência: relaciona-se aos conhecimentos e habilidades necessárias ao 
exercício do cargo,  relativamente às detidas pelo profissional 

 Eficiência: relaciona-se com a preocupação do avaliado em assumir plenamente a 
atividade delegada como sua. Espera-se que o profissional sabia tirar o máximo 
proveito de seus conhecimentos e habilidades na ação sobre os recursos à sua 
disposição, no sentido de maximizar os resultados.  

 Eficácia: relaciona-se ao atingimento ou superação das metas planejadas. É a 
conversão dos conhecimentos, habilidades e da atuação em resultados.  

 



 
 

 

III. Objetivos 
 

 Propiciar um registro de desempenho e do potencial dos empregados; 

 Oferecer elementos para o planejamento de programas de treinamento e 
desenvolvimento de pessoal; 

 Identificar empregados adequadamente preparados, para substituição eventual 
dos ocupantes de cargos mais elevados; 

 Avaliar a eficiência dos métodos e procedimentos de seleção e dos programas de 
treinamento; 

 Oferecer oportunidade para que os empregados conheçam as suas qualidades e 
deficiências, estimulando-lhes o desejo de corrigir e aprimorar suas qualificações; 

 Oferecer elementos para o processamento de promoções, transferência e 
dispensa de empregados; 

 Obter bases para a adoção de medidas concretas que possam satisfazer as 
necessidades dos empregados em relação à empresa e desta em relação a eles. 
Tudo visando: desenvolvimento, motivação, reconhecimento, produtividade e 
eficácia para a empresa e para o homem. 

 
IV. Metodologia e procedimentos 
 
1. Sub-sistemas componentes 
 
O sistema de avaliação de pessoal, por merecimento, previsto no Capítulo V, Seção II 
A, do Plano de Cargos e Salários da Companhia constará de dois sub-sistemas  
distintos: 
a)Sub-sistema de Avaliação por Desempenho; 
b)Sub-sistema de Avaliação por Desenvolvimento Pessoal; 
 

DO SUB-SISTEMA DE AVALIAÇÃO POR DESEMPENHO 
 
1. Definição 
 

Avaliação de desempenho é o processo de determinação da atuação do empregado 
no trabalho em seus aspectos qualitativos e quantitativos, qualificando-o à promoção 
por desempenho. 
 
2. Critérios 
 
• Concorrerá a promoção  por desempenho o empregado que contar com no 

mínimo 60 meses de efetivo exercício na Companhia. 
 
• Considera-se de efetivo exercício, para efeito deste Plano, a prestação de serviço 

de caráter ininterrupto, computando-se, também os afastamentos sem perda de 
remuneração e as requisições amparadas por legislação especial. 

 
• Não poderá concorrer a promoção por desempenho o empregado que, no período 

mencionado no primeiro critério: 
 

I - estiver com seu contrato de trabalho suspenso;  ou, 
II - estiver afastado do serviço para tratar de assuntos particulares por mais de 
90 dias; ou, 
III - tiver recebido pena disciplinar de advertência escrita ou suspensão; ou, 



 
 

 

IV - estiver em curso de pós-graduação, com afastamento do serviço, exceto 
quando o afastamento for parcial, ou seja, quando o empregado continuar 
trabalhando na Empresa durante a realização do curso por tempo 
correspondente a, no mínimo, 50% da jornada diária de trabalho. 
 

• A avaliação de desempenho constitui-se no instrumento para aferir a promoção por  
desempenho, exclusivamente para aqueles que atingirem conceito A, devendo 
atingir 15% do contingente de cada cargo. 

 
• O empregado que for promovido pelo critério de desempenho ficará excluído de 

igual  direito no ano seguinte, não podendo ser esta promoção no mesmo ano da 
promoção por  antigüidade. 

 
• Na hipótese de ocorrer empate na classificação para efeito de promoção pelo 

critério de desempenho, terá preferência, sucessivamente, o empregado de maior 
tempo de serviço na Companhia. de maior tempo de serviço na carreira e de maior 
tempo de serviço público em atividade equivalente, o de maior número de 
dependentes, o casado, o mais idoso. 

 
• A promoção por desempenho será equivalente à progressão de uma referência 

salarial. 
 
3. Programas 
 
O sub-sistema de Avaliação por Desempenho constará de dois programas distintos: 
a) Programa de Avaliação Gerencial; 
 
b) Programa de Avaliação Operacional. 
 
 Considera-se o primeiro como sendo o plano a ser aplicado aos empregados que 
exercem funções de Gerente Estadual, Gerente Regional, Supervisor de Terminal 
Graneleiro, Chefe de Gabinete e Chefe de Assessoria e de Auditoria. O segundo será 
aplicado aos empregados dos níveis de coordenação e execução que não exerçam 
funções gerenciais ou de assessoria. 
 
4. Quem faz a avaliação  
A avaliação será feita por uma comissão paritária composta por 2 membros indicados 
pela Companhia e 2 membros representantes dos empregados, indicados pelos 
Sindicatos com representatividade na Companhia. 
 
5. Formulários de Avaliação 
 
Os formulários de avaliação (Anexos I e II) são instrumentos nos quais os avaliadores 
registram a sua percepção e julgamento do desempenho de seus subordinados. São 
constituídos de: 
- Cabeçalho 
- Fatores e conceitos 
- Alternativas de avaliação 
- Apreciação pessoal 
- Apuração dos resultados 
 



 
 

 

 
6. Operacionalização 

 Cabeçalho: no cabeçalho devem ser preenchidos o nome do avaliado, seu cargo 
e função, de acordo com o Plano de Cargos e Salários, e a unidade de lotação. 
 

 Fatores: o próprio formulário de avaliação (Anexos I e II) apresenta a definição de 
cada fator a ser considerado e avaliado. O comitê de avaliação deve começar pelo 
primeiro fator, pois existe uma relativa seqüência lógica entre eles, além de: 

 Ler com atenção o conceito do fator para ter certeza de ter compreendido o 
significado do mesmo; 

 Considerar o padrão de exigências da posição no que tange aos aspectos 
cobertos pelo fator; 

 Não deixar que sentimentos pessoais influenciem a avaliação; 

 Não se deixar influenciar pela primeira impressão do avaliado; 

 Não permitir que apenas acontecimentos recentes influam no julgamento do 
avaliado; 

 Não se deixar levar pela tendência central, de classificar a todos dentro  de um só 
padrão, quer seja muito bom ou fraco; 

 Considerar e selecionar uma dentre as alternativas de avaliação descritas no 
próprio formulário; 

 Registrar sua conclusão na coluna selecionada, anotando o grau correspondente à 
mesma com um “x”; 

 Ao final, apurar o resultado, conforme instruído no próprio formulário. Datar e 
assinar. 
 

 Conceitos e Alternativas de Avaliação 
O conceito atribuído ao avaliado em cada fator é conseqüência da análise de 5 
alternativas de avaliação, descritas ao final do formulário. As alternativas são 
graus, que devem retratar a situação real do avaliado em relação a cada fator. O 
Comitê de Avaliação deve selecionar, à luz do padrão de exigências definidas para 
a posição ocupada pelo profissional dentro das especificações do cargo, a 
alternativa que melhor retrata a atuação do avaliado.  

 

 Apuração dos Resultados 
Visando a melhor adequação dos fatores à posição e amplitude da função e do 
cargo do profissional na Organização, foi estabelecida a seguinte ponderação para 
os fatores: 

 
-     Avaliação Gerencial:  

a) Conhecimentos e habilidades: 20%; 
b) Atuação gerencial: 40%; 
c) Realização das metas: 40%. 
 

-      Avaliação Operacional:  
a) Conhecimentos e habilidades: 32% 
b) Atitudes e procedimentos: 28% 
c) Atuação técnico-operacional (metas): 40% 

        
A apuração dos resultados da avaliação resultará do somatório dos graus emitidos 
por cada grupo de fatores, multiplicado pela relevância do grupo de fatores, conforme 
demonstrado e instruído no próprio formulário. 
       



 
 

 

7. Periodicidade e Época de Avaliação 
 

As avaliações deverão cobrir um período de doze meses e ser efetuadas no mês de 
abril de cada ano e consignadas da folha do mês de julho. 
Não serão avaliados os empregados em pós-graduação (com ausência integral da 
lotação e serviço) e os que, durante 4 meses antecedentes à avaliação, estiverem 
afastados dos seus serviços. 
Na hipótese de transferência na época da avaliação, a responsabilidade da mesma 
será do chefe imediato anterior. 

 
8. Entrevista de Avaliação 
 
A avaliação pode ser considerada concluída, somente após o diálogo do superior 
hierárquico e o avaliado, sobre o seu desempenho no período. 
Pretende-se, neste diálogo, dar “feed-back” ao empregado, sobre os aspectos 
positivos e negativos de seu comportamento e de sua atuação, à luz das exigências 
do seu cargo na empresa e do seu plano de trabalho.  



 
 

 

Anexo I 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
Nível Gerencial 

Nome:____________________________________Cargo:______________________
Função______________________________________________________________
Unidade de Lotação:____________________________________________________ 

GRUPO I:      C O N C E I T O 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

                                (Competência) 

 E     D C B A 

  1 2 3 4 5 

1 CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO: Nível de 
conhecimentos teóricos requeridos para a função e 
capacidade de aplicação prática dos mesmos 

     

2 CONHECIMENTO TÉCNICO-GERENCIAL: Grau de 
conhecimento e aplicação dos instrumentos de ação 
gerencial (planejamento, organização, direção e 
controle) necessários ao exercício da função 

     

3 INTEGRAÇÃO: Grau de afinidade com a política e 
filosofia do trabalho e da Empresa e de preocupação 
com a importância e a boa imagem pública da mesma 

     

4 CRIATIVIDADE: Habilidade para propor soluções 
próprias e passíveis de execução dentro da empresa 

     

5 DECISÃO: Capacidade em visualizar, julgar e 
identificar soluções adequadas e de decidir com 
segurança e rapidez na solução de problemas 
percebidos 

     

6 RELACIONAMENTO HUMANO: Habilidade (tato, 
discernimento e firmeza) no relacionamento construtivo 
com colegas, subordinados, superiores e pessoas de 
fora da Organização 

     

7 EQUILÍBRIO EMOCIONAL: Grau de maturidade 
demonstrado no exercício da função, mediante 
equilíbrio de atitudes e previsibilidade de reação diante 
de situações normais e imprevistas 

     

 SUB-TOTAIS      

 TOTAL      

 RESULTADO I      

 
 



 
 

 

 
 
 

GRUPO II:      C O N C E I T O 

ATUAÇÃO GERENCIAL 

                                    (Eficiência) 

 E     D C B A 

  1 2 3 4 5 

1 LIDERANÇA: Grau com que o dirigente consegue 
influenciar e conseguir colaboração de seus 
subordinados e colegas 

     

2 PLANEJAMENTO: Capacidade em definir prioridades, 
objetivos e metas, conseguindo em decorrência, 
resultados mais satisfatórios e cumprimento dos prazos 

     

3 DIREÇÃO: Capacidade em equilibrar os recursos 
disponíveis (humanos, materiais, técnicos e 
financeiros,...) com a variável tempo e com as 
necessidades e exigências de resultados específicos e 
globais 

     

4 CONTROLE: Capacidade para acompanhar os planos 
de trabalho, verificando, continuamente, se os 
resultados estão de acordo com o planejado 

     

5 INICIATIVA: Habilidade para encontrar soluções 
rápidas e acertadas a problemas novos e inesperados, 
agindo sem procedimento previamente definidos 

     

6 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: Grau de 
preocupação e iniciativa para o aperfeiçoamento do 
pessoal e também para o seu auto-desenvolvimento 

     

7 PRODUTIVIDADE:  Grau de preocupação no equilíbrio 
entre os recursos disponíveis e os prazos e o volume 
de trabalho gerado, sem prejuízo da qualidade 

     

 SUB-TOTAIS      

 TOTAL      

 RESULTADO II 
(multiplique por 2) 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

GRUPO III:      C O N C E I T O 

REALIZAÇÃO DAS METAS 

                                     (Eficácia) 

 E     D C B A 

  1 2 3 4 5 

1 EFICÁCIA: Grau de atingimento ou superação das 
metas do programa ou projetos planejados 

     

2 HABILIDADE CONCEPTUAL: Grau de capacitação em 
considerar a organização dentre de uma “visão 
integradora e sistêmica” 

     

 SUB-TOTAIS      

 TOTAL      

 RESULTADO III 
(multiplique por 7) 

     

 
Soma dos Resultados I, II, III: 

 

RESULTADO I  

RESULTADO II  

RESULTADO III  

TOTAL GERAL/TG  

 
 

 __
10





TM

TG
Nota  

 
TM = Total de pontos máximos = 175 
 
CONCEITO: 
 

Nota até 2.9  =  E 

De  3.0 a 4.9  = D 

De  5.0 a 6.9  = C 

De  7.0 a 8.9  = B 

De  9.0 a 10   = A 

 

CONCEITO DO 

EMPREGADO:____________ 

 
 
 
 



 
 

 

 
APRECIAÇÃO PESSOAL 

 
1. O empregado está ajustado à função?  Sim (  )  Não (  ) 
2. Está progredindo (  )   Estacionário  (  )   Regredindo  (  )  
3.   Outras observações: 
(Treinamentos necessários ...)_______________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 
 
3. Local e Data: 

______________________________________________________________ 
 
5.   Nome e Assinatura do Comitê de Avaliação : 
____________________________________ 
                                                                                
                                                                               
____________________________________ 
 
                                                                               
____________________________________ 

 

 
 

Grau Alternativas de Avaliação 

E Desempenho muito abaixo do normalmente esperado/planejado. Sua 
atuação demonstra que ainda está pouco preparado no que diz respeito 
aos aspectos cobertos pelo fator 

D Desempenho um pouco abaixo do normalmente esperado/planejado. 
Atende ao padrão normal/planejado em alguns aspectos cobertos pelo fator  
permanecendo, em média, abaixo dos limites aceitáveis. Requer 
aperfeiçoamento na maioria dos fatores 

C Desempenho dentro do esperado/planejado. Atende ao padrão 
normal/planejado em todos os aspectos cobertos pelo fator 

B Desempenho um pouco acima do normalmente esperado/planejado. 
Atende  ao padrão normal/planejado em todos os aspectos cobertos pelo 
fator, excedendo alguns 

A Desempenho muito acima do normalmente esperado/planejado. Supera o 
padrão normal/planejado na maioria dos aspectos cobertos pelo fator 

 
 



 
 

 

 

Anexo II 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Nível Operacional 

 

Nome:____________________________________Cargo:______________________
_______ 

Função: _____________________________Unidade de 
Lotação:_______________________ 

   

 

GRUPO I:      C O N C E I T O 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

                                 (Competência) 

 E     D C B A 

  1 2 3 4 5 

1 CONHECIMENTO TÉCNICO: Nível de conhecimentos 
teóricos requeridos para a função e capacidade de 
aplicação prática dos mesmos 

     

2 AUTO-DESENVOLVIMENTO: Capacidade para investir 
tempo e esforço pessoal no aprimoramento de 
conhecimento passível de utilização, atual ou futura, 
pela empresa. Engloba o conhecimento da realidade 
agrícola (para técnicos da área) e o interesse em 
atualização 

     

3 CRIATIVIDADE: Habilidade para propor soluções 
próprias e passíveis de execução dentro da empresa 

     

4 INICIATIVA: Habilidade para encontrar soluções 
rápidas e acertadas a problemas novos e inesperados, 
agindo sem procedimentos previamente definidos 

     

 SUB-TOTAIS      

 TOTAL      

 RESULTADO I 
(multiplique por 2) 

     

 



 
 

 

 

GRUPO II:      C O N C E I T O 

ATITUDES E PROCEDIMENTOS 

                                  (Eficiência) 

 E     D C B A 

  1 2 3 4 5 

1 RESPONSABILIDADE: Capacidade para trabalhar 
dentro de normas, procedimentos, tempos e controles 
exigidos pela função. Grau de amadurecimento com o 
qual desempenha suas funções e de confiança que 
inspira 

     

2 ESPÍRITO DE EQUIPE: Habilidade em integrar-se e 
contribuir positivamente com o desempenho de equipe 
de trabalho 

     

3 RELACIONAMENTO: Habilidade de relacionamento 
com as pessoas, de forma a contribuir para a melhoria 
do ambiente de trabalho 

     

4 INTEGRAÇÃO: Grau de afinidade com a política e 
filosofia do trabalho e da empresa e de preocupação 
com a boa imagem pública da mesma 

     

5 COMPROMETIMENTO COM O  TRABALHO: 
Dedicação e entusiasmo em relação ao trabalho e o 
interesse em assumir ou envolver-se com mais e novos 
trabalhos 

     

6 ZELO POR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: Grau de 
cuidado com relação aos materiais e equipamentos que 
utiliza 

     

7 ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE: Comparecimento 
regular, cumprimento de horário e permanência no 
local de trabalho 

     

 SUB-TOTAIS      

 TOTAL      

 RESULTADO II      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GRUPO III:      C O N C E I T O 

ATUAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

                                   (Eficácia) 

 E     D C B A 

  1 2 3 4 5 

1 QUANTIDADE DE TRABALHO: Capacidade para 
produzir  trabalho (planejado e inesperado) e de 
atendimento a metas e resultados. Preocupação com a 
produtividade, isto é,  volume de trabalho produzido e a 
presteza com que é realizado, no prazo, sem prejuízo 
da qualidade 

     

2 QUALIDADE DE TRABALHO: Habilidade para 
trabalhar sem falhas. Exatidão. Segurança e limpeza 
nos trabalhos. Preocupação com a melhoria contínua 
de métodos de trabalho e processos produtivos 

     

3 EFICÁCIA: Grau de atingimento ou superação das 
metas da atividade/programa ou projetos planejados 

     

4 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO: Capacidade de 
programação, controle e execução do trabalho, 
atendendo ao tempo e ao objetivo previsto 

     

 SUB-TOTAIS      

 TOTAL      

 RESULTADO III 
(multiplique por 

2,5) 

     

Soma dos Resultados I, II, III: 

 

RESULTADO I  

RESULTADO II  

RESULTADO III  

TOTAL GERAL/TG  

 __
10





TM

TG
Nota  

TM = Total de pontos máximos = 125 

CONCEITO: 

Até 2.9          =   E 

De  3.0 a 4.9  =  D 

De  5.0 a 6.9  =  C 

De  7.0 a 8.9  =  B 

De  9.0 a 10   =  A 

 

CONCEITO DO 

EMPREGADO:____________ 

 



 
 

 

 

APRECIAÇÃO PESSOAL 
 
1. O empregado está ajustado à função?  Sim (  )  Não (  ) 
2. Está progredindo (  )   Estacionário  (  )   Regredindo  (  )  
3. O empregado teria capacidade para ocupação função de nível mais elevada no 

seu cargo?  Sim  (   )  Não  (   )  Qual? 
_______________________________________ 

4. Outras observações: 
(Treinamentos necessários ...) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________ 
 
5. Local e Data: 

______________________________________________________________ 
 
6. Nome e Assinatura do Comitê de Avaliação : 

____________________________________ 
                                                                                
                                                                               
____________________________________ 
 
                                                                               
____________________________________ 

 

 

Grau Alternativas de Avaliação 

E Desempenho muito abaixo do normalmente esperado/planejado. Sua 
atuação demonstra que ainda está pouco preparado no que diz respeito 
aos aspectos cobertos pelo fator 

D Desempenho um pouco abaixo do normalmente esperado/planejado. 
Atende ao padrão normal/planejado em alguns aspectos cobertos pelo fator  
permanecendo, em média, abaixo dos limites aceitáveis. Requer 
aperfeiçoamento na maioria dos fatores 

C Desempenho dentro do esperado/planejado. Atende ao padrão 
normal/planejado em todos os aspectos cobertos pelo fator 

B Desempenho um pouco acima do normalmente esperado/planejado. 
Atende  ao padrão normal/planejado em todos os aspectos cobertos pelo 
fator, excedendo alguns 

A Desempenho muito acima do normalmente esperado/planejado. Supera o 
padrão normal/planejado na maioria dos aspectos cobertos pelo fator 



 
 

 

DO SUB-SISTEMA DE AVALIAÇÃO POR DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
 
1. Definição 
 

– Considera-se Avaliação  por Desenvolvimento Pessoal, que permite ao 
empregado evoluir em sua carreira, a resultante de conclusão de cursos de ensino 
fundamental e médio, e para cursos de ensino superior, que estejam em 
consonância com o item 2, inciso III, alínea “a” do Sub-Sistema de Avaliação por 
Desenvolvimento Pessoal. 

 
2. Critérios 
 
– São condições básicas para o empregado concorrer à promoção por 

desenvolvimento pessoal: 
 

I. - Para cargos cujo requisito mínimo de escolaridade corresponde até o 
primeiro grau incompleto (mínimo quatro séries): 
 
a) curso de primeiro grau, iniciados após a data da admissão do 

empregado, sendo a promoção, neste caso, de 3 referências salariais; 
 
b) participação em curso de capacitação, integrante do programa de 

desenvolvimento de recursos humanos da Companhia, sendo a 
promoção, neste caso, de l referência salarial para curso de, no mínimo, 
60 horas/aula, de 2 referências para curso de, no mínimo 120 horas/aula 
e de 3 referências salariais para curso de, no mínimo, 180 horas/aula; 

 
 
II. - Para cargos cujo requisito mínimo de escolaridade corresponde ao 
primeiro grau completo:  
 
a. conclusão de curso de segundo grau, iniciados após a data da admissão 

do empregado, sendo a promoção, neste caso, de 3 referências 
salariais. 

 
b) participação em curso de capacitação, integrante do programa de 

desenvolvimento de recursos humanos da Companhia, sendo a 
promoção, neste caso, de l referência salarial para curso de, no mínimo, 
120 horas/aula, de 2 referências para curso de, no mínimo 180 
horas/aula e de 3 referências salariais para curso de, no mínimo, 270 
horas/aula; 

 
III. - Para cargos cujo requisito de escolaridade corresponde ao segundo 
grau completo: 
 
a) curso de nível superior, iniciados após a data da admissão do 

empregado, e em acordo com as funções descritas no Cargo de Agente 
Técnico de Formação Superior, sendo a promoção, neste caso, de 3 
referências salariais; 

 
b) participação em curso de capacitação, integrante do programa de 

desenvolvimento de recursos humanos da Companhia, sendo a 
promoção, neste caso, de l referência salarial para curso de, no mínimo, 



 
 

 

180 horas/aula, de 2 referências para curso de, no mínimo 270 
horas/aula e de 3 referências salariais para curso de, no mínimo, 360 
horas/aula; 

 
       IV - Especificamente para o cargo de nível superior: 

 
a) conclusão de curso de pós-graduação em acordo ao programa de 
desenvolvimento de recursos humanos da Companhia; 
 
b) conclusão de curso de pós-graduação,  iniciados após a data de 
admissão do empregado, a promoção  corresponderá, ao  avanço de 3 
referência para os cursos de Especialização, de 4 referências para os 
cursos de Mestrado e de 5 referências para os cursos de Doutorado.  

 
3. Quem faz a avaliação 
 
-   O desenvolvimento do processo de promoção pelo critério de desenvolvimento 
pessoal caberá a uma Comissão Paritária composta por dois membros indicados pela 
Companhia e dois membros representantes dos  empregados, indicados pelos 
Sindicatos com representatividade na Companhia, cabendo-lhes analisar a 
documentação apresentada pelo postulante à promoção, à luz dos critérios previstos 
no presente sub-sistema e das normas do Programa de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos. 
 
4. Época da avaliação e promoção 
 
- A promoção  por desenvolvimento pessoal será processada, no mês seguinte à 
apresentação, pelo empregado,  da documentação original, ou cópia autenticada de 
conclusão do curso. 
 
 
 
 


