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1 – INTRODUÇÃO 

A necessidade de elaboração e implementação de um novo Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários – PCCS originou-se de uma necessidade identificada 

pelo CREFITO - 7, de investir na atualização e adequação de seu principal 

instrumento de gestão da remuneração, tornando-o a base necessária para 

a estruturação das demais sub funções de Recursos Humanos.  

 

Cabe ressaltar que os instrumentos de gestão da remuneração sofrem 

desgastes naturais, e se não houver decisões no sentido de ajustá-los, 

corrigindo eventuais inadequações, não haverá compensações, tangíveis e 

intangíveis adequadas, causando insatisfações que dificultam a importante 

missão de atrair e reter talentos. 

 

Sem entrar no detalhamento do assunto, lembrando apenas que para 

alcançar melhores resultados, através da motivação, é preciso investigar e 

descobrir as necessidades mais marcantes dos/as empregados/as, ou seja, 

aquelas que se atendidas, lhes proporcionariam maiores satisfações; em 

seguida, atende-las corretamente; e finalmente, divulgar claramente quais 

os comportamentos esperados, para que estes possam traduzir no trabalho 

sua satisfação com a Organização. 

 

Significa dizer que o novo PCCS consolida os princípios do CREFITO - 7 de 

ter, em seus quadros, pessoas com as competências requeridas, 

adequadamente remuneradas e permanentemente capacitadas para a 

busca da tão almejada superação de resultados. 

 

Reforça-se com isso a necessidade do PCCS ser um instrumento de 

integração interna, alinhado com o plano estratégico da Instituição e capaz 

de fornecer o suporte necessário para o aumento da capacidade de 

adaptação, do CREFITO - 7, aos novos desafios e a obtenção de respostas 

às oportunidades do meio externo.  
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2 – OBJETIVOS 

O objetivo da Política de Remuneração é dotar o CREFITO - 7 de uma 

ferramenta gerencial para a administração de seu Quadro de Pessoal, 

promovendo uma adequada valorização do desempenho e dos resultados e 

permitindo ao/a empregado/a entender de forma clara os critérios 

utilizados. Tal política deverá proporcionar os seguintes objetivos: 

 

� Sustentar e valorizar o desenvolvimento e crescimento profissional 

dos/as empregados/as, sem perder de vista os resultados organizacionais; 

 

�  Dotar a estrutura de flexibilidade e mobilidade interna, capazes de 

enfrentar processos decorrentes de mudanças na estrutura organizacional, 

na forma de organização do trabalho e na tecnologia; 

 

� Uniformizar os parâmetros de definição remuneratória na Instituição 

orientando-se pelas diretrizes organizacionais e pela legislação aplicável à 

matéria; 

 

�  Racionalizar procedimentos e custos inerentes a pessoal, mediante a 

adoção de comportamentos organizacionais que proporcionem adequada 

recompensa remuneratória, sem perda de sustentabilidade para o 

CREFITO - 7; 

 

� Proporcionar equilíbrio salarial interno e externo; 
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3 – PRINCÍPIOS BÁSICOS 

Os princípios que balizaram a elaboração do novo PCCS envolvem o 

compromisso entre a Instituição e seus/suas empregados/as. 

 

Foram consideradas as expectativas do CREFITO - 7, que derivam de seus 

princípios e objetivos organizacionais, as expectativas dos/as 

empregados/as em relação a suas possibilidades profissionais e a legislação 

aplicável. 

 

Foram adotados, também, na elaboração do novo PCCS, os seguintes 

princípios: 

 

� Simplicidade, de forma a facilitar a compreensão de suas bases 

conceituais e de seu funcionamento, tornando sua assimilação pela 

Instituição mais rápida e reforçando para os/as Líderes a responsabilidade 

pela gestão de sua equipe; 

 

� Efetividade, em função da possibilidade de estabilidade dos critérios 

no tempo, permitindo uma visão dos horizontes profissionais permanentes, 

associado a uma visão de médio e longo prazo. 

4 – CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PARA ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE 

CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS – PCCS 

4.1 – Propósito 

Para que o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS seja um 

instrumento eficaz na gestão dos empregados do CREFITO - 7, é de 

fundamental importância o entendimento de suas bases conceituais e a 

uniformidade de interpretação e aplicação destes conceitos por parte de 

todas as pessoas envolvidas. Para tanto, foram estabelecidos critérios e 

condições, visando definir princípios e responsabilidades na gestão da 

remuneração de todos/as os/as empregados/as lotados no CREFITO - 7. 
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4.2 – Âmbito de Aplicação 

O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCS aplica-se a todos/as 

os/as empregados/as do CREFITO - 7, sob o regime da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, respeitados os dispositivos da Constituição da 

República Federativa do Brasil, referentes à administração pública e às 

demais normas pertinentes à espécie. 

4.3 – Resultados Esperados 

A administração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do 

CREFITO - 7 terá como resultados: 

  

� Instituição e estabelecimento de procedimentos para o 

enquadramento dos/as empregados/as no PCCS; 

 

� Conceituação e determinação de critérios, condições e instrumentos 

para operacionalização das movimentações de empregados/as no CREFITO 

- 7; 

 

� Estabelecimento de regras especiais de transição dos procedimentos 

atualmente utilizados para o novo PCCS do CREFITO - 7. 

 

4.3.1. Parâmetros para a Implantação do PCCS 

A implantação do novo PCCS obedecerá aos parâmetros estabelecidos a 

seguir: 

 

� São passíveis de enquadramento no novo PCCS todos os/as 

empregados/as em efetiva atividade no CREFITO - 7 na data de aprovação 

da implantação do Plano; 

 

� Os/As empregados/as serão enquadrados em um dos cargos 

constantes no Manual de Cargos do CREFITO - 7; 
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� Cada cargo corresponde a uma faixa salarial composta de salários 

base, denominados estágios, que compõem as Tabelas Salariais do 

CREFITO - 7; 

 

� Os cargos cujos salários são ou venham a ser definidos em Acordo 

Coletivo de Trabalho por meio de pisos salariais terão o estágio 1 de sua 

faixa salarial regida por esse instrumento. 

 

4.3.2.  Operacionalização da Implantação do PCCS 

O processo de implementação do PCCS do CREFITO - 7 será desenvolvido 

em duas fases distintas e complementares: 

 

1ª Fase – Enquadramento Preliminar: 

  

� Os/As empregados/as passíveis de enquadramento imediato, 

conforme critério já descrito no item 4.3.1 serão posicionados em um dos 

cargos do PCCS; 

 

� Os critérios básicos a serem utilizados pelo CREFITO - 7 para o 

enquadramento preliminar serão as atribuições, as responsabilidades e o 

salário atual do/a empregado/a no mês de implantação do PCCS;  

 

� Tais critérios determinarão o novo cargo e o salário de 

enquadramento do empregado no PCCS; 

 

� Os/As empregados/as ocupantes de cargos, cujo salário atual 

extrapole a faixa salarial fixada para o cargo, permanecerão com seu salário 

inalterado; 
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� Na hipótese do salário inicial do cargo de enquadramento ser superior 

em mais de 20% ao salário atual do/a empregado/a, este/a receberá 

aumentos salariais progressivos de 20%, a cada 6 meses, até que atinja o 

valor do estágio 1 do novo cargo.  

 

2ª Fase –Operacionalização do PCCS:  

 

A partir do mês subsequente ao fixado para o enquadramento preliminar, 

os/as empregados/as já posicionados estarão submetidos aos critérios e 

condições de movimentação estabelecidos neste instrumento. 

 

5 – DEFINIÇÕES BÁSICAS 

Para os efeitos da administração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

do CREFITO - 7, são adotados os seguintes conceitos: 

 

5.1 – Adicionais e Gratificações 

São valores adicionais ao Salário Base do/a empregado/a, vinculados a 

condições pré-estabelecidas. Compõem a remuneração e podem ser de 

natureza legal (fixado por lei) ou administrativa (decisão do CREFITO - 7 

ou imposição de instrumento normativo – Acordo Coletivo de Trabalho). 

Dada a característica situacional dos Adicionais e Gratificações, o/a 

empregado/a fará jus ao seu recebimento somente enquanto persistirem 

as condições que definiram seu pagamento. Deixando de existir as 

condições que originaram o pagamento do adicional e/ou gratificação, o 

pagamento cessará imediatamente, não podendo, em hipótese alguma, 

incorporar ao Salário Base; 

 

5.2 – Admissão 

É o evento de ingresso do/a empregado/a no CREFITO - 7 após sua 

aprovação em concurso público ou designação para ocupar cargo em 
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comissão e trâmite de todo o processo de provimento conduzido pela 

Coordenação Geral; 

 

5.3 – Avaliação de Cargos  

É o processo realizado sob a responsabilidade da Coordenação Geral que 

visa aferir o valor relativo dos cargos; 

 

5.4 – Avaliação de Desempenho 

É a sistemática de análise do desempenho do/a empregado/a em relação 

às suas competências, habilidades, atitudes, desenvolvimento e resultados 

obtidos para a Instituição, de acordo com as atribuições de seu cargo; 

 

5.5 – Cargo 

É o conjunto de atividades de mesma natureza que podem ser atribuídas a 

um ou mais empregados/as. Sua denominação identifica, de forma sumária, 

suas atribuições no CREFITO - 7; 

 

5.6 – Cargo Comissionado 

É aquele que envolve maior grau de responsabilidade e gestão, atribuído a 

empregados/as ocupantes de cargo permanente ou não, relativo às 

atribuições de assessoria e supervisão, cuja nomeação e exoneração ficará 

a cargo da Diretoria Executiva do CREFITO - 7; 

 

5.7 – Cargo Efetivo 

É o cargo cujo provimento se processa por admissão através de Concurso 

Público, conforme normas do CREFITO - 7. Os cargos efetivos são 

destinados ao atendimento de atividades técnicas, administrativas e 

operacionais; 
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5.8 – Cargo de Recrutamento Amplo 

É o cargo de natureza transitória, cujo provimento se processa por 

designação do/a Presidente/a do CREFITO - 7, com a anuência da Diretoria 

Executiva. Tem atribuições de assessoria e gestão; 

 

5.9 – Carreira 

Trilha profissional que pode ser percorrida por um/a empregado/a no 

CREFITO - 7, abrangendo as possibilidades de movimentação entre cargos 

de mesma natureza; 

 

5.10 – Classe 

É o agrupamento de cargos de mesmo valor relativo, visando garantir 

tratamento isonômico dos salários; 

 

5.11 - Criação e Extinção de Cargo 

Corresponde à inclusão ou exclusão de cargos para atender demandas da 

Instituição, em virtude de alterações em sua estrutura organizacional e de 

mudanças em processos e avanços tecnológicos que impactam diretamente 

nas atribuições dos cargos; 

 

5.12 - Descrição de Cargo 

É o documento que contém a prescrição detalhada das atividades / tarefas 

que compõem o cargo, acrescida do conjunto de requisitos necessários para 

o adequado desempenho na função; 

 

5.13 - Desvio de Função 

É a situação em que o/a empregado/a executa atividades / tarefas 

diferentes daquelas definidas na descrição de seu cargo; 
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5.14 – Empregado 

Pessoa física, admitida por meio de concurso público, que presta serviços 

de natureza não eventual à Instituição, sob dependência e mediante 

pagamento de salário; 

 

5.15 – Enquadramento 

Compreende o padrão salarial designado a cada empregado/a, em seu 

respectivo cargo, decorrente de sua admissão, progressão ou de processo 

de novo posicionamento frente às mudanças nos procedimentos de 

evolução na carreira; 

 

5.16 - Estágio Salarial 

Expressa o salário conferido a cada empregado/a, representado pela 

posição numérica identificada na faixa salarial de sua respectiva classe; 

 

5.17 - Faixa Salarial 

É o conjunto de estágios salariais dispostos de forma crescente 

horizontalmente, adotados para uma determinada classe, com delimitação 

de valor mínimo e máximo; 

 

5.18 – Função 

É um conjunto de tarefas e responsabilidades atribuídas a um cargo. 

Normalmente é utilizada para indicar o conjunto de tarefas desempenhadas 

por uma ou mais pessoas; 

 

5.19 – Gratificação de Função 

Compreende vantagem pecuniária, de caráter transitório, acessória ao 

salário do/a empregado/a designado/a para Cargo Comissionado; 
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5.20 – Interstício 

É o intervalo de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que 

o/a empregado/a se habilite à progressão salarial no âmbito do CREFITO 

- 7; 

 

5.21 - Mudança de Cargo 

É a movimentação funcional de empregados/as de um cargo para outro de 

mesmo valor relativo (mesma classe) sem alteração salarial; 

 

5.22 – Pesquisa Salarial 

Estudo do comportamento salarial praticado em determinado segmento do 

mercado de trabalho; 

 

5.23 – Progressão Salarial 

É o processo de evolução do/a empregado/a em seu cargo permanente, 

ascendendo de um estágio salarial base a outro imediatamente superior, 

até o último estágio constante da faixa salarial de seu cargo, em decorrência 

de merecimento; 

 

5.24 – Promoção 

É o processo de evolução do/a empregado/a por meio da ascensão de um 

cargo para outro de maior valor relativo (maior classe), podendo ou não 

implicar aumento salarial; 

 

5.25 – Provimento de Cargo 

Ato mediante o qual se procede à investidura do/a empregado/a no seu 

respectivo cargo; 

 

5.26 – Remuneração 

É o total de proventos pagos aos/as empregados/as, variando de acordo 

com a quantidade de horas trabalhadas no mês e o cargo ocupado; 
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5.27 – Salário Nominal 

É a contraprestação paga pela Instituição ao/a empregado/a pelos serviços 

prestados, decorrente da relação de emprego, constante na Tabela Salarial; 

 

5.28 – Tabela Salarial 

Conjunto de salários hierarquicamente e numericamente organizados em 

estágios salariais progressivos, sobre os quais são estruturadas as faixas 

salariais dos cargos permanentes. 

 

6 – CRITÉRIOS, CONDIÇÕES E PROCESSOS DE GESTÃO DE CARGOS, 

CARREIRAS E SALÁRIOS 

6.1 – Admissão de Empregados 

A admissão de empregados/as para cargos efetivos será precedida de 

concurso público que se regerá pelas regras e condições estabelecidas pelo 

CREFITO - 7, e estará condicionada à existência de vaga. 

A admissão de empregados/as ocorrerá no salário inicial correspondente 

ao primeiro estágio da faixa salarial a que pertencer o cargo permanente 

e representa o ponto inicial da progressão salarial do/a empregado/a.  

6.2 – Período de Experiência 

O/A empregado/a contratado/a pelo CREFITO - 7, após regular aprovação 

em concurso público, será submetido/a a um período de experiência de 90 

(noventa) dias, contados a partir da data de admissão. Durante o período 

de experiência o/a empregado/a contratado/a será avaliado/a 

formalmente por seu/sua líder imediato/a.  

 



 POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO   
 PLANO DE CARGOS CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

 

 

 

  
 

Página 15 de 22 
 

O/A empregado/a aprovado/a no período de experiência de 90 (noventa) 

dias terá seu contrato de trabalho, automaticamente, prorrogado por 

prazo indeterminado.  

 

O/A empregado/a que for reprovado no período de experiência terá seu 

contrato de trabalho rescindido nos termos prescritos pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) ou de outro instrumento legal em vigor no país.  

6.3 – Promoção 

É a ascensão do/a empregado/a de um cargo para outro de maior valor 

relativo. 

 

As promoções contribuem de forma decisiva para o aprimoramento, 

desenvolvimento e melhoria da qualidade dos recursos humanos, uma vez 

que buscam alocar o/a profissional mais adequado/a às posições em aberto, 

distribuindo de forma equitativa as oportunidades entre os/as profissionais, 

direcionando as carreiras e preparando sucessões.  

 

São condições obrigatórias para a promoção: 

 

� Existência de vaga para o cargo para o qual se pretende movimentar o/a 

empregado/a; 

 

� Preenchimento, pelo/a empregado/a, de todos os requisitos do novo 

cargo, nos termos do Manual de Cargos; 

 

� Na hipótese do salário inicial do novo cargo ser superior em mais de 20% 

(vinte por cento) ao salário atual do empregado, este receberá aumentos 

salariais progressivos de 20% (vinte por cento), a cada 6 (seis) meses, 

até que atinja o valor do estágio 1 da faixa salarial do novo cargo.  
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� Havendo necessidade de aumento salarial, o/a empregado/a será 

posicionado/a no estágio 1 da classe de seu novo cargo. 

 

6.4 - Transferência: 

Transferência é a movimentação funcional de empregado/a de uma unidade 

para outra para provimento de vaga, no âmbito do CREFITO - 7, podendo 

ocorrer mudança de cargo, com ou sem alteração salarial, mediante 

indicação do/a responsável da unidade detentora da vaga, observadas as 

seguintes condições condição: 

� Possuir os requisitos do cargo, quando ocorrer alteração de cargo; 

 

� Ter, no mínimo, 2 (dois) anos no atual cargo. O/A empregado/a poderá 

ser dispensado de atender a esta condição, quando a transferência for 

de interesse do CREFITO - 7. 

Toda e qualquer movimentação funcional (promoção, transferência) 

somente poderá ser processada mediante análise técnica e aprovação da 

Coordenação Geral, que, após adotar todos os procedimentos necessários, 

informará a unidade funcional interessada para a efetivação da 

movimentação proposta. 

Não poderá, em hipótese alguma, haver transferência física do/a 

empregado/a antes da análise e formalização de eventual movimentação 

no sistema de pessoal do CREFITO - 7. 

Não será permitida nenhuma alteração funcional e/ou salarial retroativa. 

 

6.5 – Designação para cargos de Assessores e Supervisores: 

A designação de empregados/as para a ocupação de uma cargo 

comissionado é de livre iniciativa e competência do/a Presidente/a com a 

anuência da Diretoria Executiva. 
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O/A empregado/a que for dispensado de um cargo Comissionado poderá 

retornar ao seu cargo efetivo, deixando de receber a respectiva 

Gratificação de Função. 

O número de vagas para os cargos comissionados estará referenciado pelo 

Organograma oficial do CREFITO – 7 e/ou ato normativo da Presidência, 

respeitando os limites legais vigentes. 

 

Gratificação de Cargo Comissionado:  

Os ocupantes de Cargo Comissionado receberão, além do salário base de 

seu cargo de origem, uma gratificação de função correspondente a um 

percentual de seu salário base conforme critério definido a seguir, por e 

enquanto exercerem as funções para as quais tenham sido designados. 

Os critérios observados para o recebimento da gratificação de função serão 

os estabelecidos a seguir: 

 

� O percentual para o cargo comissionado será de 30% (trinta por cento) 

do salário base do seu cargo de origem. Nas situações em que a soma do 

salário base do cargo de origem com o adicional de gratificação de função 

o salário base do empregado for inferior ao salário referencial da função 

gratificada (observar tabela de classificação de cargos para 

funções gratificadas), o profissional fará jus a uma gratificação 

complementar, equivalente à diferença entre o salário referencial da 

função gratificada e o valor da soma de seu salário base com o adicional 

de gratificação de função. 

 

6.6 - Procedimento para Progressão Salarial 

Progressão Salarial é o aumento de salário de um/a empregado/a 

decorrente do deslocamento de um estágio para outro mais elevado dentro 
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da mesma faixa salarial, não implicando a mudança de seu cargo, tendo 

como objetivos principais: 

 

� Reconhecer a diferenciação de performance (melhor desempenho, 

melhor qualidade de entrega e maior produtividade) no exercício das 

atividades previstas no cargo ocupado; 

 

� Reconhecer os/as empregados/as disciplinados/as, disponíveis e 

assíduos/as; 

 

� Possibilidade de ascensão planejada. 

 

A progressão salarial está condicionada à disponibilidade orçamentária e ao 

cumprimento, pelo/a empregado/a, de todos os requisitos estabelecidos 

para a movimentação. 

A progressão salarial NÃO é um reajuste automático. 

Para a efetivação da progressão salarial o/a empregado/a deverá atender 

às seguintes condições, dentre outros requisitos estabelecidos à época da 

concessão: 

� Cumprir o período mínimo de 2 (dois) anos no cargo atual; 

 

� Cumprir o período mínimo de 1 (um) ano 2 (dois) anos no estágio atual; 

 

� Não ter se afastado do CREFITO - 7 por mais de 12 (doze) meses 

ininterruptos, por quaisquer motivos, no período de análise da 

progressão; 

     

Para o cumprimento do período de progressão salarial serão considerados 

os primeiros 90 (noventa) dias de experiência.  
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Caso não haja verba para premiar todos os profissionais elegíveis, serão 

adotados os seguintes critérios: 

� Ordem de classificação de pontuação nos níveis de desempenho; 

� Priorizará o profissional que teve menor aumento salarial nos últimos 

24 meses; 

� Priorizará o profissional que estiver em estágios inferiores da faixa 

salarial. 

Os ajustes salariais decorrentes da progressão salarial, não poderão ser 

superiores a 2 (dois) estágios salariais ao ano, ficando também limitado ao 

máximo de 4 (quatro) estágios salariais a cada 3 (três) anos. 

Para a concretização da progressão salarial do profissional, serão avaliados 

os últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à efetivação da 

progressão, levando-se em consideração a análise dos seguintes pontos: 

� Não poderá ter recebido advertência por escrito, independente do fato 

gerador; 

� Obter um índice de 80% de assiduidade nos treinamentos inscritos 

para participar; 

� Obter um índice de 98% de assiduidade (faltas) independente do fato 

gerador, exceto aqueles previstos na forma lei e/ou Convenção 

Coletiva; 

� Estar desempenhando as atividades do cargo atual há no mínimo 24 

(vinte e quatro) meses; 

� Não ter tido reajuste salarial individual em função de progressão 

horizontal há menos de 24 (vinte e quatro) meses; 

� Não poderá exceder ao limite máximo da faixa salarial, ou seja, o 

último estágio salarial; 

� Ser avaliado positivamente por escrito pela liderança imediata no 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, observando o seguinte 

critério: 

• Média das 2 (duas) últimas avaliações � até 70% � não elegível 
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• Média das 2 (duas) últimas avaliações � > 70% e  ≤ 80% � 

permitido até 1 estágio. 

• Média das 2 (duas) últimas avaliações � > 80% � permitido até 

2 estágios. 

As avaliações de desempenho serão realizadas duas vezes ao ano, 

mas a movimentação salarial por progressão se dará uma única vez 

ao ano, no mês de outubro, condicionada a existência de orçamento. 

Progressão em cargo Comissionado: 

O/A ocupante do Cargo de Assessor ou Supervisor terá seu desempenho 

avaliado no cargo que exerce e progressão no cargo de origem. A 

progressão será de 1 (um) estágio por ano, limitado ao último estágio da 

faixa salarial. O CREFITO - 7 deverá disponibilizar, anualmente, orçamento 

para este fim. 

 

A cada progressão salarial no cargo de origem, será reduzido, do valor da 

gratificação complementar, o mesmo valor, de tal forma que o valor 

resultante da soma do salário base com a gratificação de função e 

gratificação complementar permaneça inalterado. 

 

6.7 -  Procedimentos para Gestão das demais Gratificações e 

Adicionais 

As gratificações e adicionais são instituídos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, por deliberação do CREFITO - 7 ou por Acordo Coletivo de 

Trabalho. 

 

Serão praticados como forma de compensar o/a empregado/a pelo exercício 

temporário de atividades específicas ou pelas características do cargo 

ocupado.  
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Se o/a empregado/a deixar de exercer as atividades que justificam o 

recebimento da gratificação e/ou do adicional, ou caso seja extinta a 

condição de trabalho que gera o pagamento da gratificação e/ou do 

adicional, esta verba será retirada da sua composição remuneratória, a 

partir do mês subsequente ao fato, não havendo, em hipótese alguma, a 

possibilidade de sua incorporação ao salário. 

 

O/A empregado/a deverá exercer as atividades ou ser submetido/a às 

condições de trabalho que justifiquem o pagamento da gratificação e/ou do 

adicional, somente após a implantação deste (s) no sistema de pessoal. 

6.8 – Competências para Administração do PCCS 

 

Competência dos Assessores e Supervisores empregados em cargos 

comissionados 

 

� Propor o provimento de vagas em aberto por meio dos processos de 

sucessão, promoção, transferência ou contratação;  

 

� Propor à Diretoria Executiva a criação e/ou extinção de vagas; 

 

� Propor a progressão salarial para aprovação da Diretoria Executiva; 

 

� Propor a adequação de seu quadro de pessoal decorrente de crescimento 

vegetativo, novos sistemas e/ou unidades operacionais, novos 

processos, dentre outros, para composição do orçamento operacional, 

com aprovação da Diretoria Executiva; 

 

� Manter a perfeita relação entre as atividades exercidas pelos/as 

empregados/as de sua unidade e aquelas constantes na respectiva 
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Descrição de Cargos nos moldes do Manual de Cargos aprovado pelo 

CREFITO - 7, com o objetivo de se evitar desvio funcional, ficando sob 

sua responsabilidade os desvios funcionais que vierem a surgir em sua 

área; 

 

Competência da Coordenação Geral 

 

� Propor modificações, adequações e atualizações nos critérios e condições 

estabelecidos para a gestão dos procedimentos de administração dos 

processos de provimento e da gestão do PCCS; 

 

� Realizar a gestão do provimento das vagas do CREFITO - 7, analisando 

propostas e emitindo parecer técnico com o objetivo de disponibilizar as 

soluções mais adequadas ao atendimento das demandas, sempre 

atentando para soluções que incrementem a produtividade e minimizem 

/ neutralizem o passivo trabalhista; 

 

� Assessorar a liderança do CREFITO - 7 na aplicação do PCCS e na gestão 

do Quadro de Pessoal, objetivando a melhor adequação de custo de 

pessoal e gestão das carreiras; 

 

� Realizar levantamento, análise e parecer técnico, bem como 

planejamento de demandas de acréscimo e reposição do Quadro de 

Pessoal e decorrente de novas estruturas organizacionais; 

 

� Avaliar e propor a criação ou extinção de cargos na estrutura do PCCS, 

procedendo à avaliação e inclusão do novo cargo na faixa salarial; 

 

� Formular alternativas de adequação salarial, visando corrigir distorções 

identificadas por meio de pesquisas salariais e de benefícios; 
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� Analisar propostas de indicação de empregados/as para cargos 

comissionados, a fim de subsidiar a Diretoria Executiva nos atos de 

formalização da designação; 

 

� Gerir todos os processos de movimentação de pessoal, prestando 

suporte técnico às diversas áreas da Instituição, visando garantir o 

equilíbrio interno do sistema de remuneração do CREFITO - 7; 

 

� Gerir a verba deliberada pela Diretoria Executiva para fins de 

progressões salariais, visando à obtenção do equilíbrio interno e externo 

da estrutura salarial do CREFITO - 7. 

 

� Estabelecer, com base na capacidade financeira do CREFITO - 7 e na 

necessidade de movimentações funcionais, valor de verba para a gestão 

da remuneração fixa e propor sua aprovação junto a Diretoria Executiva; 

 

Competência da Diretoria Executiva 

 

� Aprovar as proposições para designação de empregados/as para 

ocuparem cargos de confiança; 

 

� Deliberar Apresentar à plenária para deliberação sobre a proposta de 

verba para a gestão da remuneração fixa; 

 

� Aprovar a criação e/ou extinção de vagas no Quadro de Pessoal, 

subsidiado por parecer técnico da Coordenação Geral; 

6.9 - Disposições Finais 

� Empregado/a de licença sem remuneração ou cedido, por estar com o 

contrato suspenso, não pode receber promoção e/ou progressão salarial; 
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� Situações não contempladas neste documento serão objeto de análise 

técnica, submetidas à deliberação no âmbito da Diretoria Executiva. 

 

� Caberá à Coordenação Geral, em consonância, à Plenária Diretoria 

Executiva, implementar o cronograma e critérios para a implantação do 

PCCS; 

 

� Os novos critérios e condições do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – 

PCCS entrarão em vigor a partir de 01/------/2021, cabendo à 

Coordenação Geral providenciar as adequações necessárias, sem 

qualquer efeito retroativo.  

  

 


