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APRESENTAÇÃO 

 
A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – 
CIDASC, pensando no futuro de sua gestão de pessoas, estabelece o 
presente Plano de Empregos, Carreiras e Salários – PECS, documento que 
definirá, a partir de agora, as políticas e diretrizes para as carreiras e 
salários dos empregos públicos existentes nos quadros da CIDASC. 
 
O PECS, construído com muito trabalho e esforço coletivo, deverá ser um 
instrumento de promoção da sustentabilidade no âmbito da gestão de 
pessoas, a fim de assegurar, sobretudo, a valorização profissional dos 
empregados, agentes fundamentais para o alcance dos objetivos maiores 
da CIDASC para o bem da sociedade catarinense. 
 
Finalmente, que este PECS venha não somente consolidar novas e 
modernas políticas salariais e de carreiras para os empregados, mas 
também lançar as bases de um novo modelo de gestão de pessoas capaz 
de favorecer, para agora e para os próximos anos, o desenvolvimento 
estratégico e sustentável da CIDASC. 
 

 
 

Florianópolis, 31 de julho de 2013. 
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TÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

 
CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS 
 
Art. 1º Este Plano de Empregos, Carreiras e Salários (PECS) estabelece e 
regulamenta as carreiras e salários dos empregados públicos pertencentes 
ao quadro ocupacional da Companhia Integrada de Desenvolvimento 
Agrícola de Santa Catarina (CIDASC). 
 
Parágrafo único. Empregado da CIDASC é toda pessoa legalmente 
investida em emprego público, contratada para exercer uma das 
ocupações existentes no quadro ocupacional da empresa. 
 
Art. 2º Constituem objetivos gerais deste plano: 
 
I – estruturar empregos, carreiras e salários na empresa; 
II – estabelecer a política salarial da empresa considerando os diversos 
fatores capazes de justificar o maior ou menor nível de remuneração 
salarial; 
III – orientar o planejamento e a execução de sistemas de gestão, 
acompanhamento e avaliação dos empregados; 
IV – propiciar segurança pessoal aos empregados, de modo a possibilitar 
o bom desempenho de suas atividades. 
 
Art. 3º Constituem objetivos específicos dos instrumentos integrantes 
deste plano: 
 
I – permitir a identificação das ocupações, com suas respectivas 
descrições, atribuições básicas e pré-requisitos mínimos indispensáveis ao 
seu eficiente exercício; 
II – tornar transparentes aos empregados as atribuições e 
responsabilidades inerentes às suas ocupações; 
III – orientar os processos, procedimentos e medidas relativos às 
atividades de recrutamento e seleção, com base nos requisitos previstos 
para cada ocupação; 
IV – definir os critérios de remuneração de cada empregado; 
V – fixar amplitudes salariais correspondentes ao tempo de carreira ideal 
para as ocupações; 
VI – tornar transparente aos empregados as perspectivas de progresso 
funcional na carreira; 
VII – permitir a aplicação sistemática de mecanismos administrativos de 
mobilidade horizontal e vertical que incentivem o desenvolvimento dos 
empregados nas carreiras ocupacionais existentes; 
VIII – orientar a elaboração de instrumentos de acompanhamento e 
avaliação dos empregados da empresa, recompensando-os 
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adequadamente pelo desempenho, resultado e dedicação, de forma que 
os mesmos se sintam estimulados no exercício de suas funções. 
 

TÍTULO II 
Da Estrutura de Empregos, Carreiras e Salários 

 
CAPÍTULO I 

DOS EMPREGOS E OCUPAÇÕES 
 

Art. 4º Os empregos públicos na CIDASC serão determinados pelas 
ocupações componentes do quadro ocupacional deste plano e serão 
limitados a estas. 
 
Parágrafo único. Cada ocupação é delimitada por um conjunto de 
atividades de mesma natureza que, juntas, compõem o escopo de atuação 
desta ocupação. 
 
Art. 5º As atividades que compõem determinada ocupação serão divididas 
em funções, cada qual com atribuições e responsabilidades específicas. 
 
Parágrafo único. Cada empregado será designado para desempenhar uma 
função integrante do escopo de atuação de sua ocupação, podendo a 
empresa, a qualquer tempo e de acordo com suas demandas, designá-lo 
para exercer outra função dentro deste mesmo escopo. 

 
Art. 6º O exercício de cada ocupação na empresa requererá escolaridade e 
formação profissional específicas, as quais serão demandadas em 
concurso público, de acordo e em atendimento a exigências legais e a 
políticas da empresa. 

 
Seção Única 

Do Provimento 
 
Art. 7º O provimento para os empregos públicos nas ocupações existentes 
no quadro ocupacional da empresa atenderá as seguintes premissas: 
 
I – aprovação em concurso público específico; 
II – comprovação dos requisitos para o exercício da ocupação; 
III – admissão mediante assinatura do contrato de trabalho; 
IV – avaliação satisfatória no período de experiência. 
 
Art. 8º A condição essencial para a nomeação para um emprego público 
na empresa é a aprovação em concurso público, após o que, satisfeitas as 
demais exigências estabelecidas em edital específico e de acordo com a 
legislação vigente, estará viabilizada, dentro do número de vagas 
ofertadas, a efetiva admissão. 
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Art. 9º A admissão é o ato decorrente da celebração do contrato de 
trabalho, que formaliza o ingresso do empregado no quadro ocupacional 
da empresa, produzindo seus efeitos a partir da data consignada no 
respectivo contrato. 
 
Art. 10. O enquadramento salarial no ato da admissão se dará na 
referência salarial de entrada da tabela salarial correspondente ao grupo 
ocupacional ao qual pertence a ocupação do empregado. 
 
Art. 11. Para o dimensionamento e orientação do processo de admissão 
via concurso público, a Diretoria da empresa, com homologação de seu 
Conselho competente e do Conselho de Política Financeira do Estado, 
estabelecerá seu quadro ocupacional por grupo ocupacional e ocupação. 
 
Art. 12. O período de experiência do empregado será de 90 dias, 
atendendo ao disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, ao final do 
qual o empregado será avaliado e, dependendo do resultado dessa 
avaliação, será efetivado ou desligado da empresa. 
 

CAPÍTULO II 
DAS FUNÇÕES GERENCIAIS, DE ASSESSORAMENTO E CHEFIA 

 
Art. 13. As funções gerenciais, de assessoramento e chefia na empresa, 
que envolvem ações de orientação, supervisão, coordenação e controle, 
são as seguintes: 
 
I – Gerente Estadual; 
II – Gerente Regional; 
III – Supervisor; 
IV – Chefe de Gabinete; 
V – Assessor; 
VI – Auditor; 
VII – Contador Responsável; 
VIII – Coordenador; 
IX – Chefe de Área. 
 
Parágrafo único. As nomeações para as funções supracitadas se darão por 
designação da autoridade estatutária competente. 
 
Art. 14. Somente os empregados da CIDASC poderão ocupar as funções 
gerenciais, de assessoramento e chefia previstas no art 13. 
 
Art. 15. Os ocupantes de funções gerenciais, de assessoramento ou chefia 
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. 
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§ 1º - As funções de Gerente Estadual, Gerente Regional, Supervisor, 
Chefe de Gabinete, Assessor, Auditor e Contador Responsável receberão 
como gratificação de função o valor correspondente a cinquenta por cento 
(50%) do valor de salário da referência um (1) da Tabela Salarial do 
Grupo Ocupacional de Nível Superior. 
 
§ 2º - A função de Coordenador receberá como gratificação de função o 
valor correspondente a vinte e cinco por cento (25%) do valor de salário 
da referência um (1) da Tabela Salarial do Grupo Ocupacional de Nível 
Superior. 
 
§ 3º - A função de Chefe de Área receberá como gratificação de função o 
valor correspondente a doze virgula cinco por cento (12,5%) do valor de 
salário da referência um (1) da Tabela Salarial do Grupo Ocupacional de 
Nível Superior. 
 
§ 4º - É vedado o pagamento de gratificação por substituição temporária 
do titular. 
 

CAPÍTULO III 
DA REMUNERAÇÃO E SEUS COMPONENTES 

 
Art. 16. Todo empregado receberá, como contraprestação pecuniária pelos 
serviços prestados pelo mesmo em prol da empresa, um salário 
correspondente, de acordo com as regras deste PECS. 
 
Art. 17. Compõem a remuneração do empregado da CIDASC: 
 
I – o salário da respectiva ocupação, previsto na tabela salarial de seu 
grupo ocupacional, de acordo com o seu estágio na carreira; 
II – os adicionais pela execução de serviços em condições anormais; 
III – as vantagens pessoais decorrentes de direito adquirido; 
IV – as gratificações pelo desempenho de funções. 
 
§ 1º - Este PECS estabelece as regras de remuneração para os salários, 
vantagens pessoais por qualificação e gratificações por desempenho de 
funções. 
 
§ 2º - Os adicionais por execução de serviços em condições anormais 
observarão os acordos coletivos de trabalho da empresa e a legislação 
específica para cada tema. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS CARREIRAS 

 
Art. 18. Carreira é o potencial de desenvolvimento funcional do 
empregado dentro de sua ocupação, através do aumento gradativo da 
complexidade de suas atribuições e responsabilidades. 
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Parágrafo único. A carreira de uma ocupação está dividida em classes e 
referências de enquadramento, representadas, respectivamente, por 
letras e referências nas tabelas salariais, que refletem o estágio de 
maturidade profissional do empregado.  
 
Art. 19. O crescimento na carreira está condicionado a aplicação das 
regras de progressão e promoção deste PECS. 
 
Parágrafo único. As progressões e promoções utilizarão os instrumentos 
de avaliação e acompanhamento dos programas de desenvolvimento 
funcional e organizacional para aferir as condições necessárias à 
consecução das carreiras. 
 

CAPÍTULO V 
DO DESENVOLVIMENTO NAS CARREIRAS 

 
Art. 20. Desenvolvimento na carreira é a ascensão do empregado ao longo 
dos estágios potenciais de maturidade profissional de sua ocupação, 
traduzidos pelas classes e referências de enquadramento na tabela 
salarial. 
 
Art. 21. A progressão e a promoção são os instrumentos de consecução da 
carreira, através dos quais são disciplinados os mecanismos de elevação 
salarial, que materializam o acréscimo salarial decorrente do 
desenvolvimento na carreira. 
 
Art. 22. O valor do acréscimo no salário estará sujeito à diferença entre a 
referência de enquadramento anterior e a nova referência de 
enquadramento, de acordo com o fato gerador do acréscimo, uma 
progressão ou uma promoção. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS PROGRESSÕES 

 
Art. 23. Progressão é o processo de evolução natural da carreira, 
decorrente do progressivo aumento na maturidade profissional, pelo qual 
o empregado percebe acréscimo de seu salário, mediante o aumento de 
uma referência de enquadramento na tabela salarial, resultando em uma 
movimentação horizontal na tabela salarial. 
 
Parágrafo único. Uma progressão somente implicará em mudança de 
classe, resultando em movimentação vertical na tabela salarial, quando o 
empregado estiver na última referência de determinada classe. 
 
Art. 24. Cada tipo de progressão disporá de regras com ordenamentos 
específicos para regular a sua concessão, sendo, portanto, dois os seus 
tipos: 
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I – Por Merecimento; 
II – Por Antiguidade. 
 
Art. 25. Não haverá nenhum tipo de progressão quando o empregado 
estiver enquadrado na última referência da última classe de sua carreira. 
 
Art. 26. Para que determinada progressão seja concedida e o empregado 
faça jus à movimentação correspondente na tabela salarial, deverão ser 
sempre atendidos critérios de habilitação, critérios de aprovação e regras 
de aplicação. 
 
Parágrafo único. À progressão por antiguidade não se aplicam critérios de 
aprovação, considerando-se aprovado aquele empregado que cumprir os 
critérios de habilitação, contudo o recebimento da progressão 
permanecerá condicionado às regras de aplicação da mesma. 
 
Art. 27. Os processos de progressão farão uso de instrumentos de 
acompanhamento e avaliação profissional dos empregados, que permitirão 
a aferição de mérito e antiguidade, segundo os critérios de habilitação e 
aprovação de cada tipo de progressão. 
 
Art. 28. Os instrumentos de acompanhamento e avaliação profissional 
serão regulamentados e operacionalizados por documentos específicos 
aprovados pela Diretoria da empresa, que deverão atender aos princípios 
e ordenamentos estabelecidos por este PECS. 
 

Seção I 
Da Progressão por Merecimento 

 
Art. 29. A progressão por merecimento é o reconhecimento por parte da 
empresa de que o empregado é merecedor de acréscimo em seu salário, 
devido ao seu desempenho e aos resultados alcançados pelo mesmo em 
prol da empresa. 
 
Art. 30. A progressão por merecimento se dará por meio de aferição do 
mérito do empregado, estando sua aplicação condicionada às regras 
contidas neste PECS. 
 
Art. 31. O mérito por parte do empregado será traduzido pelo Histórico 
Reduzido de Desempenho e Resultado e sua aferição, conforme o artigo 
27, dar-se-á por meio da utilização dos seguintes instrumentos de 
avaliação: 
 
I – a Avaliação Anual de Desempenho; 
II – a Avaliação Anual de Resultado. 
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Subseção I 
Das Regras de Aplicação 

 
Art. 32. Os critérios de habilitação e aprovação para a progressão por 
merecimento serão verificados anualmente, no mês de aniversário do 
empregado na empresa, de forma que o empregado que fizer jus à 
progressão terá a devida movimentação na tabela salarial processada em 
sua folha de pagamentos do mês seguinte ao que estiver habilitado, 
conforme aferição prevista no art. 34, e aprovado conforme artigos 35 e 
36. 

 
Subseção II 

Dos Critérios de Habilitação 
 
Art. 33. Para estar habilitado a concorrer à progressão por merecimento, o 
empregado não poderá ser enquadrado, durante o período que será 
objeto da avaliação de desempenho e resultado, em nenhuma das 
situações mencionadas a seguir: 
 
I – Ter alguma falta injustificada no período; 
II – Ter sofrido pena disciplinar (suspensão ou advertência); 
III – Ter sofrido condenação penal ligada ao exercício de cargo público; 
IV – Ter gozado de licença médica superior a 180 dias, incluindo-se 
licença maternidade e afastamento por acidente de trabalho; 
V – Ter gozado de licença sem remuneração por período superior a 180 
dias; 
VI – Ter estado à disposição de outros órgãos por período superior a 180 
dias; 
VII – Ter se afastado para mandato eletivo ou representação sindical por 
período superior a 180 dias. 
 
Parágrafo único. O período objeto da avaliação mencionado no caput, 
donde se aferirá o mérito conforme os artigos 30 e 31, corresponde ao 
mesmo das avaliações referentes ao período disposto nos incisos I e II do 
art. 34. 
 
Art. 34. Para estar habilitado a concorrer à progressão por merecimento, o 
empregado deverá, no momento de início do processo de progressão por 
merecimento, enquadrar-se em uma das seguintes condições: 
 
I – Possuir 24 meses de efetivo exercício a contar da data de admissão, 
caso seja esta a primeira vez em que concorre para esta progressão; 
II – Possuir 24 meses de efetivo exercício a contar da data em que 
concorreu a progressão por merecimento pela última vez. 
 
Parágrafo único. Considera-se efetivo exercício, para efeito desta norma, a 
prestação de serviço de caráter ininterrupto, computando-se também os 
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afastamentos sem perda de remuneração e as requisições amparadas por 
legislação especial. 
 

Subseção III 
Dos Critérios de Aprovação 

 
Art. 35. A aprovação do empregado no processo de progressão por 
merecimento está condicionada à obtenção de nota final igual ou superior 
a oito (8) no cálculo do Histórico Reduzido de Desempenho e Resultado. 
 
Art. 36. O Histórico Reduzido de Desempenho e Resultado que capta o 
mérito para o recebimento da progressão, mencionado no artigo 35, 
disporá da seguinte equação para o cálculo de sua nota: 
 
I – ( ) ( )( )[ ]µµ −×+×= 1NARpXNADpXHrDR , considerando as seguintes 
informações: 
a) “ NADpX ” é igual à média das notas de avaliação por desempenho 
obtidas pelo empregado no período que será objeto da aferição de mérito; 
b) “ NARpX ” é igual à média das notas de avaliação por resultado obtidas 
pelo empregado no período que será objeto da aferição de mérito; 
c) “ µ ” é igual ao Fator de Impacto das Notas, um índice que varia entre 
0,3 e 0,7, a ser definido pela Diretoria da empresa, podendo ser maior 
que 0,7 apenas enquanto não estiver implantada a Avaliação Anual de 
Resultado. 
 

Seção II 
Da Progressão por Antiguidade 

 
Art. 37. A progressão por antiguidade é o reconhecimento por parte da 
empresa de que o empregado é merecedor de acréscimo em seu salário, 
devido ao tempo em efetivo exercício dedicado pelo mesmo em prol da 
empresa. 

 
Art. 38. A progressão por antiguidade se dará por meio de aferição da 
antiguidade do empregado, estando sua aplicação condicionada às regras 
contidas neste PECS. 

 
Subseção I 

Das Regras de Aplicação 
 
Art. 39. Os critérios de habilitação para a progressão por antiguidade 
serão verificados anualmente, no mês de aniversário do empregado na 
empresa, de forma que o empregado que fizer jus à progressão terá a 
devida movimentação na tabela salarial processada em sua folha de 
pagamentos do mês seguinte ao que estiver habilitado, conforme aferição 
prevista no art. 40. 
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Subseção II 

Dos Critérios de Habilitação 
 
Art. 40. A habilitação para a progressão por antiguidade será aferida de 
acordo com uma das seguintes regras: 
 
I - O empregado deverá completar 36 meses de efetivo exercício em sua 
ocupação a contar da data de sua admissão, caso seja esta a primeira vez 
em que tenha sua antiguidade aferida. 
II - O empregado deverá completar 24 meses de efetivo exercício em sua 
ocupação a contar da data em que teve pela última vez sua antiguidade 
aferida. 
 
Art. 41. Considera-se efetivo exercício o disposto no parágrafo único do 
art. 34, abrangendo a realização de atribuições e responsabilidades em 
funções integrantes da ocupação para a qual o empregado foi contratado, 
estando incluídos nessa contagem: 
 
I – os períodos de férias; 
II – as licenças remuneradas; 
III – a participação em júri, comparecimentos a juízo e outras obrigações 
estabelecidas em lei que se sobreponham ao exercício da função; 
IV – as faltas justificadas; 
V – os afastamentos legalmente autorizados, sem perda de direitos ou 
suspensão do exercício; 
VI – os afastamentos por motivo de suspensão preventiva ou 
recolhimento à prisão por ordem judicial caso haja ao final a absolvição do 
empregado. 
 
Art. 42. Não fará jus à progressão por antiguidade o empregado que 
estiver enquadrado na última referência da última classe de sua tabela 
salarial. 
 

CAPÍTULO VII 
DA PROMOÇÃO 

 
Art. 43. Promoção é o processo de aceleração da carreira, decorrente do 
acelerado aumento na maturidade profissional, pelo qual o empregado 
percebe acréscimo de seu salário, mediante o aumento de uma classe de 
enquadramento na tabela salarial, com reposicionamento na primeira 
referência desta nova classe, resultando em uma movimentação vertical 
na tabela salarial. 
 
Parágrafo único. Não haverá promoção quando o empregado estiver 
enquadrado na última classe de seu grupo ocupacional. 
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Art. 44. Haverá um único tipo de promoção, a promoção por excelência, 
que disporá de regras com ordenamentos específicos para regular a sua 
concessão. 
 
Parágrafo único. A mudança de classe excepcionalmente ocasionada pela 
efetivação de uma progressão não configura uma promoção. 

 
Art. 45. Para que a promoção por excelência seja concedida e o 
empregado faça jus à movimentação correspondente na tabela salarial, 
deverão ser sempre atendidos critérios de habilitação, critérios de 
aprovação e regras de aplicação. 
 
Art. 46. O processo de promoção por excelência fará uso de instrumentos 
de acompanhamento e avaliação profissional dos empregados e de índices 
profissionais, que permitirão a aferição de excelência, segundo os critérios 
de habilitação e aprovação. 
 
Art. 47. Os instrumentos de acompanhamento e avaliação profissional e 
os índices profissionais serão regulamentados e operacionalizados por 
documentos específicos aprovados pela Diretoria da empresa, que 
deverão atender aos princípios e ordenamentos estabelecidos por este 
PECS. 

 
Seção Única 

Da Promoção por Excelência 
 
Art. 48. A promoção por excelência é o reconhecimento por parte da 
empresa de que o empregado é merecedor de acréscimo em seu salário, 
devido à destacada excelência na realização de seus trabalhos em prol da 
empresa. 
 
Art. 49. A promoção por excelência se dará por meio de aferição da 
excelência profissional do empregado, estando sua aplicação condicionada 
às regras contidas neste PECS. 
 
Art. 50. A excelência por parte do empregado será traduzida pelo Índice 
de Excelência Profissional baseado no Histórico de Desempenho e 
Resultado, no Histórico de Qualificação Pessoal, no Histórico de 
Contribuições à Empresa e no Histórico de Regularidade Profissional, e sua 
aferição, conforme o artigo 46, dar-se-á por meio da agregação de notas 
e pontuações obtidas pela utilização dos seguintes índices e instrumentos 
de acompanhamento e avaliação: 
 
§ 1º - Os instrumentos de avaliação que irão compor a nota do Histórico 
de Desempenho e Resultado são: 
I – a Avaliação Anual de Desempenho; 
II – a Avaliação Anual de Resultado. 
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§ 2º - O instrumento de acompanhamento que irá compor a nota do 
Histórico de Qualificação Pessoal é: 
I – o Caderno de Qualificações do Empregado. 
 
§ 3º - O instrumento de acompanhamento que irá compor a nota do 
Histórico de Contribuições à Empresa é: 
I – o Diário de Contribuições do Empregado à Empresa. 
 
§ 4º - O índice que irá compor a nota do Histórico de Regularidade 
Profissional é: 
I – o Índice de Regularidade. 
 

Subseção I 
Das Regras de Aplicação 

 
Art. 51. Os critérios de habilitação e aprovação para a promoção por 
excelência serão verificados, anualmente, no último dia útil de dezembro, 
de forma que o empregado que fizer jus à promoção terá a devida 
movimentação na tabela salarial processada em sua folha de pagamentos 
no mês de janeiro do ano seguinte. 

 
Subseção II 

Dos Critérios de Habilitação 
 
Art. 52. Para estar habilitado a concorrer à promoção por excelência, 
mediante processo de seleção interna, o empregado não poderá ser 
enquadrado em nenhuma das situações mencionadas a seguir: 
 
I – Ter sofrido pena disciplinar (suspensão ou advertência), da qual não 
caiba mais qualquer recurso; 
II – Ter sofrido condenação penal ligada ao exercício de cargo público, da 
qual não caiba mais qualquer recurso; 
III – Ter alguma falta injustificada. 
 
Art. 53. Não haverá processo de seleção interna para promoção por 
excelência para os empregados da classe F. 
 
Art. 54. Podem participar do processo de seleção interna para promoção 
por excelência todos os empregados das classes A, B, C, D e E, com 
exceção dos empregados enquadrados na referência de entrada da tabela 
salarial. 
 

Subseção III 
Dos Critérios de Aprovação 

 
Art. 55. A aprovação do empregado no processo de promoção por 
excelência está condicionada à classificação do empregado dentro do 
número de vagas existentes. 
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Art. 56. O Índice de Excelência Profissional valerá como a nota de 
classificação final do empregado no processo de seleção interna para 
promoção por excelência, considerando até as duas primeiras casas 
decimais após a vírgula. 
 
Art. 57. Havendo empate na classificação final dos empregados no 
processo de seleção interna para promoção por excelência serão 
observados, nesta ordem, os seguintes critérios de desempate: 
 
I – data de admissão mais antiga; 
II – maior nota no histórico de contribuições; 
III – maior nota no histórico de desempenho e resultado; 
IV – maior nota no histórico de qualificação pessoal; 
V – maior idade entre os empregados. 
 
Art. 58. Os empregados concorrerão entre si pelas vagas disponíveis, 
segundo as regras deste PECS, separados por grupos ocupacionais e 
classes. 
 
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a aprovação do empregado para o 
recebimento da promoção por excelência está condicionada ao número de 
vagas existentes no processo de seleção. 
 
Art. 59. O número de vagas abertas no processo de promoção por 
excelência considerará o número de empregados concorrendo em cada 
classe e a distribuição ideal dos mesmos pelas classes da carreira. 
 
Art. 60. A distribuição ideal de empregados em cada grupo ocupacional é 
um valor de referência que deverá ser calculado pela aplicação dos 
seguintes percentuais ao número total de empregados em cada grupo: 
 
I – 29% na classe A; 
II – 24% na classe B; 
III – 19% na classe C; 
IV – 14% na classe D; 
V – 9% na classe E; 
VI – 5% na classe F. 
 
Parágrafo único. O número ideal de empregados em cada classe, calculado 
a partir dos valores percentuais de distribuição dos mesmos, será 
arredondado para o número natural imediatamente acima. 
 
Art. 61. O número de Vagas de Promoção (VP) será determinado por uma 
das seguintes equações, considerando que “n” é igual ao número de 
empregados concorrendo às vagas e “DS” é igual à diferença entre a 
distribuição ideal para a classe seguinte da carreira e o número atual de 
empregados nesta mesma classe, observando-se o art. 62: 
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I – se <n 13, então 0=VP ; 
II – se 13≥n  e nDS ×≤ 08,0 , então nVP ×= 08,0 ; 
III – se 13≥n  e nDS ×≥ 12,0 , então nVP ×= 12,0 ; 
IV – se 13≥n  e nDSn ×<<× 12,008,0 , então DSVP = . 
 
Parágrafo único. O valor mínimo de 8% de vagas ( )n×08,0 , nos casos 
estabelecidos pelos incisos II, III e IV será arredondado para o  número 
natural imediatamente abaixo, enquanto que o valor máximo de 12% de 
vagas ( )n×12,0 , nos casos dos incisos III e IV, será arredondado para o 
número natural imediatamente acima. 
 
Art. 62. O cálculo do número de Vagas de Promoção será sempre 
realizado, primeiramente, para acesso à classe F da carreira, portanto 
para os concorrentes da classe E, seguindo em ordem decrescente até as 
vagas de acesso à classe B para os concorrentes da classe A, de modo 
que os cálculos posteriores das classes menores levem em conta as 
alterações promovidas pelos cálculos anteriores já realizados para as 
classes maiores. 
 
Parágrafo único. O cálculo deste número de vagas considerará a 
distribuição dos empregados pelas classes da carreira já com os efeitos 
das movimentações ocasionadas pelas progressões aplicadas previamente 
neste mesmo ano, conforme o art. 51. 
 
Art. 63. O Índice de Excelência Profissional (IEP) que capta a excelência 
para o recebimento da promoção, mencionado no artigo 56, é composto 
pelo Histórico de Desempenho e Resultado (HDR), Histórico de 
Qualificação Pessoal (HQP), Histórico de Contribuições à Empresa (HCE) e 
Histórico de Regularidade Profissional (HRP), e disporá das seguintes 
equações para o cálculo de sua nota: 
 

I – HRP
HCEHQPHDR

IEP ×






 ++=
3

, equação geral contendo os seguintes 

componentes: 
 

a) 10×=
EDRm

EDR
HDR , considerando as seguintes informações: 

1. “ EDR” é igual ao Estágio de Desempenho e Resultado, mensurado a 

partir da equação ( )[ ] 






 +×−×+×=
10

11
t

NARXNADXEDR µµ , onde: 

1.1 “ NADX ” é igual à média de todas as Notas de Avaliação por 
Desempenho obtidas pelo empregado; 
1.2 “ NARX ” é igual à média de todas as Notas de Avaliação por 
Resultado obtidas pelo empregado; 
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1.3 “ µ ” é igual ao Fator de Impacto das Notas, um índice que varia 
entre 0,3 e 0,7, a ser definido pela Diretoria da empresa, podendo ser 
maior que 0,7 apenas enquanto não estiver implantada a Avaliação 
Anual de Resultado; 
1.4 “ t ” é igual ao tempo de enquadramento do empregado no PECS, 
calculado pela soma de todos os meses do empregado na empresa a 
partir da data de implantação deste PECS, expressos em anos, 
arredondado-se o resultado para o número natural imediatamente 
abaixo; 
2. “ EDRm” é igual ao maior estágio de desempenho e resultado dentre 
todos os empregados que concorrem entre si dentro de uma mesma 
classe. 

b) 10×=
EQm

EQ
HQP , considerando as seguintes informações: 

1. “ EQ” é igual ao Estágio de Qualificação, mensurado pela pontuação 
em qualificação alcançada pelo empregado; 

2. “ EQm” é igual ao maior estágio de qualificação dentre todos os 
empregados que concorrem entre si dentro de uma mesma classe. 

c) 10×=
ECm

EC
HCE , considerando as seguintes informações: 

1. “ EC” é igual ao Estágio de Contribuições, mensurado pela pontuação 
em contribuições alcançada pelo empregado; 
2. “ ECm” é igual ao maior estágio de contribuições dentre todos os 
empregados que concorrem entre si dentro de uma mesma classe. 

d) 
TE

RA
HRP

α+= , considerando as seguintes informações: 

1. “ RA” é igual à Referência Atual de enquadramento do empregado na 
tabela salarial; 
2. “α ”é igual ao Valor de Correção de enquadramento do empregado na 
tabela salarial, segundo os artigos 64, 65 e 66; 
3. “TE” é igual ao Tempo na Empresa, calculado pela soma de todos os 
meses do empregado na empresa, expressos em anos, arredondado-se 
o resultado para o número natural imediatamente abaixo. 
4. “ HRP” tem valor máximo de 1, valores maiores, decorrentes de 
promoções, serão considerados iguais a 1. 

 

II – 

( )[ ]







 +×




















 ×+







×+









×−×+×

=
TE

RAECm

EC

EQm

EQ

EDRm

NARXNADX

IEP
α

µµ

3

101010
1

, 

equação detalhada para cálculo final. 
 

Art. 64. Em havendo discrepância no Histórico de Regularidade 
Profissional por conta do processo de migração para este plano deverá ser 
acrescido ao valor da referência atual o Valor de Correção estabelecido no 
momento da migração, referente ao ajuste do tempo de empresa. 
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Parágrafo único. O ajuste mencionado no caput deverá fazer com que o 
Histórico de Regularidade Profissional seja, inicialmente, igual a um (1) 
para todos os empregados. 
 
Art. 65. O empregado que disponha de um Histórico de Regularidade 
Profissional maior que um (1) por conta do ganho de uma ou mais 
promoções por excelência terá seu histórico igualado a um (1) no 
momento em que ascender à classe seguinte de sua carreira, devendo, 
para tanto, ser acrescido ao Valor de Correção o número necessário para 
essa igualdade. 
 
Art. 66. O empregado que disponha de um Histórico de Regularidade 
Profissional menor que um (1) por conta da perda de uma ou mais 
progressões por antiguidade e/ou mérito terá seu histórico igualado a um 
(1) no momento em que ascender à classe seguinte de sua carreira, 
devendo, para tanto, ser acrescido ao Valor de Correção o número 
necessário para essa igualdade. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Art. 67. Qualificação profissional é a variável que registra o aumento no 
grau de formação e capacitação do empregado para o exercício de sua 
ocupação. 
 
Parágrafo único. A qualificação profissional dos empregados será medida 
através de um sistema próprio de pontuação, o qual conterá estágios de 
qualificação que ensejarão o reconhecimento da empresa, de acordo com 
as regras deste PECS. 
 
Art. 68. As qualificações profissionais se dividem em dois tipos: 
 
I – formação; 
II – capacitação. 
 
Parágrafo único. Cada grupo ocupacional conterá, para cada um dos tipos 
de qualificação profissional, um número determinado de estágios 
potenciais de desenvolvimento. 
 
Art. 69. A empresa disporá de um Programa de Qualificação Profissional 
constituído sob a forma de normas e regras que estabeleçam os processos 
de reconhecimento do aumento de qualificação profissional dos 
empregados, bem como promovam e fomentem a qualificação dos 
mesmos. 
 
§ 1º - O Programa de Qualificação Profissional da empresa deverá seguir 
os princípios contidos neste PECS, não dispondo de normas ou regras 
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discriminatórias que privilegiem ou restrinjam o acesso de algum 
empregado. 
 
§ 2º - Em havendo a necessidade de seleção entre os empregados dentro 
do âmbito do Programa de Qualificação Profissional, para a 
disponibilização de recursos financeiros ou concessão de dispensas de 
trabalho, o mesmo deverá dispor de critérios estritamente meritocráticos.  
 
Art. 70. Todo empregado poderá pleitear o aumento de seu estágio de 
qualificação profissional, uma vez que atenda e cumpra todas as regras e 
normas do Programa de Qualificação Profissional da empresa. 
 
§ 1º - O aumento no estágio de qualificação profissional do empregado se 
dará mediante a realização de cursos regulares, de aperfeiçoamento ou de 
formação continuada, como aluno ou formador, e de acordo com o tipo de 
qualificação. 
 
§ 2º - O aumento no estágio de qualificação profissional obtido pelo 
empregado ensejará o reconhecimento por parte da empresa de que o 
empregado é merecedor de acréscimo em sua remuneração. 
 
Art. 71. Cada estágio alcançado pelo empregado resultará na incorporação 
de um acréscimo de sua remuneração, que será concedido pela empresa 
na forma de uma Vantagem Pessoal por Qualificação (VPQ). 
 
§ 1º - A Vantagem Pessoal por Qualificação será calculada pelo produto 
entre a porcentagem fixada para determinado estágio de qualificação e o 
salário do empregado, segundo sua referência de enquadramento na 
tabela salarial. 
 
§ 2º - O valor bruto da vantagem pessoal por qualificação profissional 
sofrerá variação quando a referência de enquadramento salarial for 
aumentada, isto é, a porcentagem devida incidirá sempre sobre o valor de 
salário correspondente à referência atual de enquadramento do 
empregado na tabela salarial. 
 
§ 3º - O processamento da vantagem pessoal por qualificação profissional 
se dará no mês seguinte ao da formalização junto à empresa de que 
foram cumpridas todas as regras previstas para cada estágio de 
qualificação profissional. 
 
§ 4º - Os valores percentuais derivados de estágios de capacitação serão 
acrescidos de forma cumulativa ao valor da Vantagem Pessoal por 
Qualificação, enquanto que os valores percentuais derivados de estágios 
de formação serão acrescidos de forma não-cumulativa, isto é, a cada 
mudança de estágio de formação, a porcentagem anteriormente devida 
será substituída pela nova porcentagem alcançada. 
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Art. 72. As porcentagens devidas pelo alcance de cada estágio de 
qualificação de determinado grupo ocupacional, bem como a quantidade 
de horas de curso correspondente, serão as seguintes: 
 
§ 1º - Para todos os grupos ocupacionais existirão seis (6) estágios de 
capacitação, cada qual referente a um ciclo de 120 horas de cursos, com 
cada ciclo correspondendo a 5% de vantagem pessoal, os quais serão 
somados até o limite de 30%, quando todos os ciclos forem concluídos. 
§ 2º - Para o grupo ocupacional Agente de Nível Fundamental existirá um 
(1) estágio de formação, referente à realização de um curso de Ensino 
Médio, correspondendo a 20% de vantagem pessoal. 
§ 3º - Para o grupo ocupacional Agente de Nível Médio existirão dois (2) 
estágios de formação, referentes à realização de um curso de Ensino 
Superior em nível de Tecnólogo ou de Graduação correspondendo, 
respectivamente, a 12% ou 20% de vantagem pessoal não cumulativa, 
conforme § 4º, art 71. 
§ 4º - Para o grupo ocupacional Agente de Nível Técnico existirão dois (2) 
estágios de formação, referentes à realização de um curso de Ensino 
Superior em nível de Tecnólogo ou de Graduação correspondendo, 
respectivamente, a 12% ou 20% de vantagem pessoal não cumulativa, 
conforme § 4º, art 71. 
§ 5º - Para o grupo ocupacional Agente de Nível Superior existirão três (3) 
estágios de formação progressivos, referentes à realização de um curso de 
Especialização/MBA, Mestrado ou Doutorado, correspondendo, 
respectivamente, a 12%, 20% ou 30% de vantagem pessoal não 
cumulativa, conforme § 4º, art 71. 
 
Art. 73. O Caderno de Qualificações do Empregado será o instrumento de 
registro da pontuação do empregado para efeitos de reconhecimento dos 
estágios adquiridos. 
 
§ 1º - Para efeitos de reconhecimento do alcance dos estágios de 
qualificação, somente serão contados os pontos referentes ao tipo de 
estágio em questão, formação ou capacitação, excluídos os demais 
pontos. 
 
§ 2º - Para efeitos de reconhecimento da obtenção de determinado 
estágio de capacitação, além de alcançados os pontos equivalentes ao 
número de horas de cursos de capacitação, deverão ser cumpridas as 
demais exigências demandadas pelo Programa de Qualificação Profissional 
da empresa. 
 
§ 3º - Para efeitos de reconhecimento da obtenção de determinado 
estágio de formação, além de concluído o curso específico de formação 
previsto para o estágio, deverão ser cumpridas as demais exigências 
demandadas pelo Programa de Qualificação Profissional da empresa. 
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Art. 74. Os cursos regulares referentes aos estágios de formação, uma vez 
concluídos, corresponderão a pontos gerais no Caderno de Qualificações 
do Empregado, não sendo computados para efeitos de mudanças no 
estágio de capacitação, de acordo com o que segue: 
 
I – 1º Estágio de Formação equivalerá a 480 pontos; 
II – 2º Estágio de Formação, para os casos em que há, equivalerá a 600 
pontos; 
III – 3º Estágio de Formação, para os casos em que há, equivalerá a 720 
pontos. 
 
Art. 75. Para acesso aos estágios de capacitação, deverão ser somados, a 
cada ciclo de cursos, 120 pontos referentes a capacitações no Caderno de 
Qualificações do Empregado. 
 
§ 1º - Cada hora de curso será equivalente a um (1) ponto no Caderno de 
Qualificações do Empregado. 
 
§ 2º - Somente poderão ser validados cursos com duração mínima de 12 
horas. 
 
Art. 76. As demais regulamentações necessárias à aplicação das regras 
contidas neste PECS referentes à validação de horas de cursos e 
reconhecimento dos estágios de capacitação serão estabelecidas pelo 
Programa de Qualificação Profissional da empresa. 
 
Art. 77. A pontuação total do Caderno de Qualificações do Empregado 
utilizada para o cálculo do Índice de Excelência Profissional será obtida 
pela soma entre a pontuação em estágios de formação e a pontuação em 
estágios de capacitação. 

 
TÍTULO III 

Dos Instrumentos de Aplicação e Controle do Plano 
 

CAPÍTULO I 
DO QUADRO DE OCUPAÇÕES (ANEXO I) 

 
Art. 78. O Quadro de Ocupações é o instrumento que discrimina as 
ocupações existentes na empresa e as separa de acordo com o grupo 
ocupacional ao qual cada uma pertence. 
 
Art. 79. Os grupos ocupacionais representam conjuntos de ocupações que 
se diferenciam pela complexidade de suas atividades e pelo nível de 
escolaridade requerido para o seu exercício. 
 
Art. 80. As políticas salariais serão as mesmas para todas as ocupações de 
um mesmo grupo ocupacional, diferindo apenas entre os distintos grupos 
ocupacionais. 
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Art. 81. Os empregados contratados anteriormente a vigência deste PECS 
serão enquadrados no quadro de ocupações obedecendo aos critérios 
dispostos neste PECS em consonância com o princípio do concurso público 
traduzido no art 37, inciso II da Constituição Federal. 
 

CAPÍTULO II 
DO CATÁLOGO DE OCUPAÇÕES (ANEXO II) 

 
Art. 82. O Catálogo de Ocupações é o instrumento que apresenta todas as 
ocupações existentes na empresa. 
 
Art. 83. Cada ocupação é composta por uma descrição sumária de suas 
atribuições e responsabilidades, seus requisitos para ingresso e exercício e 
as funções abrangidas em seu escopo de atuação. 
 

CAPÍTULO III 
DAS TABELAS SALARIAIS (ANEXO III) 

 
Art. 84. Tabela Salarial é o instrumento que disciplina o pagamento do 
salário devido a cada empregado, através da disposição de uma escala 
crescente de referências de enquadramento correlacionada com valores 
igualmente crescentes de salário, os quais representam o potencial de 
carreira dos empregados. 
 
Art. 85. Cada grupo ocupacional da empresa possuirá uma tabela salarial 
específica para disciplinar o pagamento do salário e expressar o potencial 
de carreira dos empregados daquele grupo. 
 
Parágrafo único. Não há correspondência entre as referências de 
enquadramento das diferentes tabelas salariais, de forma que referências 
iguais em diferentes tabelas não significam valores iguais de salário. 
 
Art. 86. As tabelas salariais dos diferentes grupos ocupacionais 
respeitarão, de modo a preservar a coerência interna da estrutura salarial 
da empresa, a seguinte relação de proporção: 
 
I – O valor de salário correspondente à referência trinta e cinco (35) da 
Tabela Salarial do Grupo Ocupacional de Nível Fundamental será 
equivalente ao valor de salário correspondente à referência trinta e dois 
(32) da Tabela Salarial do Grupo Ocupacional de Nível Médio; 
II – O valor de salário correspondente à referência trinta e cinco (35) da 
Tabela Salarial do Grupo Ocupacional de Nível Médio será equivalente ao 
valor de salário correspondente à referência vinte e oito (28) da Tabela 
Salarial do Grupo Ocupacional de Nível Técnico; 
III – O valor de salário correspondente à referência trinta e cinco (35) da 
Tabela Salarial do Grupo Ocupacional de Nível Técnico será equivalente ao 
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valor de salário correspondente à referência vinte (20) da Tabela Salarial 
do Grupo Ocupacional de Nível Superior. 
 
Art. 87. Todos os empregados da empresa deverão estar enquadrados, 
individualmente, em uma referência específica da tabela salarial de seu 
grupo ocupacional. 
 
Parágrafo único. Uma vez enquadrado corretamente em sua tabela 
salarial, o empregado poderá ascender na mesma, por meio de 
progressões ou promoções, contanto que sejam respeitadas e observadas 
as regras deste PECS. 
 
Art. 88. O empregado recém admitido receberá, durante o seu primeiro 
ano na empresa, um salário igual a 85% do valor de salário da referência 
um de sua tabela salarial, sendo enquadrado, portanto, na referência de 
entrada, com exceção dos casos abrangidos pelo art. 89. 
 
Parágrafo único. Completado um ano de efetivo exercício, o empregado 
passará automaticamente à referência um de sua tabela salarial, com 
exceção dos casos abrangidos pelo art. 89, os quais passarão 
automaticamente à referência 8 (oito). 
 
Art. 89. O empregado que venha a ser contratado para uma das 
ocupações abrangidas pela Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, será 
enquadrado, inicialmente, na referência 7 (sete) de sua tabela salarial. 
 
Parágrafo único. Este artigo não produzirá mais efeitos caso sobrevenha 
norma ou decisão judicial que modifique o entendimento ou o teor da 
referida lei, ocasião em que será extinta a exceção prevista no art. 88 e 
no seu parágrafo único. 
 
Art. 90. As tabelas salariais deste PECS possuem as seguintes 
propriedades: 
 
I – determinado valor de salário corresponde a uma única referência; 
II – a escala de referências de enquadramento varia de um (1) a trinta e 
cinco (35), além da referência de entrada com valor de salário equivalente 
a 85% do valor correspondente a referência um (1); 
III – o aumento de uma unidade de referência na tabela salarial 
corresponde a um aumento de 4,12% calculado sobre o valor de salário 
correspondente à referência anterior a começar pela referência um (1). 
 
Parágrafo único. As tabelas salariais, integrantes deste plano serão 
reajustadas conforme política salarial federal vigente ou acordo coletivo de 
trabalho ou, ainda, por autorização específica do Governo do Estado, 
ficando o reajuste condicionado, em cada caso, à prévia autorização do 
Conselho de Política Financeira do Estado (Lei nº 9.831, art. 38, IV e 
respectivo parágrafo único). 



 27

 
TÍTULO IV 

Das Disposições Finais 
 

CAPÍTULO I 
DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA ESTE PECS (ANEXO IV) 

 
Art. 91. A transição do empregado para este plano significa a sua plena 
adesão e concordância para com as regras e normas nele previstas, bem 
como para com os programas da empresa alterados por este plano ou aos 
quais este plano faz menção. 
 
§ 1º - A não adesão do empregado a este plano não acarretará nenhum 
tipo de sanção, mas tão somente a sua permanência no plano anterior. 
 
§ 2º - O empregado que opte por permanecer no plano anterior não terá 
direito a nenhuma inovação constante do presente plano, bem como a 
seus efeitos e prerrogativas. 
 
§ 3º - Todos os empregados deverão, num prazo de 30 dias contados a 
partir da publicação oficial da aprovação deste plano, manifestar de forma 
expressa sua intenção de aderir ou não ao PECS, através de formulário 
impresso específico, o qual conterá o nome, a matrícula e a função do 
empregado, bem como sua assinatura após termo declarando estar ciente 
das implicações de sua escolha, conforme a íntegra deste artigo. 
 
Art. 92. O enquadramento dos empregados nas ocupações, segundo o 
novo Quadro Ocupacional, obedecerá aos preceitos constitucionais do 
concurso público, de modo que serão respeitados os seguintes aspectos 
com relação às funções paradigmas: 
 
I – o nível de escolaridade e a formação requisitados para ingresso; 
II – a natureza e a complexidade das atividades; 
III – a remuneração correspondente ao seu exercício. 
 
Art. 93. O instrumento que balizará o enquadramento dos empregados no 
Quadro Ocupacional será o Quadro de Migrações das Funções Atuais para 
as Novas Ocupações e Grupos Ocupacionais, conforme o Anexo IV deste 
PECS. 
 
§ 1º - As funções extintas presentes neste quadro de migrações são 
aquelas que não dispõem de nenhum empregado em efetivo exercício, no 
momento da implantação deste PECS, e para as quais não será contratado 
nenhum empregado a partir da vigência deste plano. 
 
§ 2º - As funções em extinção presentes neste quadro de migrações são 
aquelas que dispõem de empregados em efetivo exercício, no momento 
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da implantação deste PECS, e para as quais não será contratado nenhum 
empregado a partir da vigência deste plano. 
 
Art. 94. Uma vez enquadrado no Quadro de Ocupações, o empregado será 
designado pela Diretoria da empresa para o exercício de uma das funções 
integrantes do escopo de atuação de sua ocupação, segundo o Catálogo 
de Ocupações. 
 
Parágrafo único. As atribuições, responsabilidades, competências e demais 
fatores componentes de cada função estarão apresentados no Catálogo 
das Funções, instrumento de gestão que reunirá todas as funções 
existentes na empresa, segundo as demandas da mesma. 
 
Art 95. Cada empregado terá seu salário fixo reajustado na mesma 
medida do reajuste aplicado ao valor de salário relativo a sua referência 
de enquadramento na tabela salarial vigente, conforme uma das situações 
apresentadas nos incisos seguintes: 
 
I – Para as referências 1 a 19 da tabela salarial vigente, os valores de 
salário reajustados serão calculados através da seguinte equação: 
 
a) 1,3SAn ×=nNS , considerando as seguintes informações: 

 
1. nNS  é igual ao Novo Salário da referência “n” na tabela do PECS; 

2. nSA  é igual ao Salário Atual da referência “n” na tabela do PCS. 
 
II – Para as referências 20 a 73 da tabela salarial vigente, os valores de 
salário reajustados serão calculados através da seguinte equação: 
 
b) ( ) 1,0412NS 1-n ×=nNS , considerando as seguintes informações: 

 
1. nNS  é igual ao Novo Salário da referência “n” na tabela do PECS; 

2. ( )1-nNS  é igual ao Novo Salário da referência “n-1” na tabela do PECS; 

 
Art. 96. O enquadramento dos empregados nas tabelas salariais, segundo 
as regras deste PECS, levará em conta o salário fixo reajustado do 
empregado, conforme o art. 95. 
 
§ 1º - Como regra geral, o posicionamento do empregado na tabela 
salarial se dará na referência cujo respectivo valor de salário seja igual ao 
do salário reajustado, com exceção da situação em que esse valor seja 
menor que o valor de salário da referência 1 (um), quando o mesmo 
deverá ser enquadrado nesta referência. 
 
§ 2º - A despeito do previsto no parágrafo primeiro deste artigo, o 
empregado que, no PCS, estiver enquadrado na função de Auxiliar 



 29

Agropecuário ou Operador e cujo valor de salário reajustado seja menor 
que o valor de salário da referência 4 (quatro), deverá ser enquadrado 
nesta referência; 
 
§ 3º - A despeito do previsto no parágrafo primeiro deste artigo, o 
empregado que, no PCS, estiver enquadrado em função abrangida pela Lei 
nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, e para o qual o valor de salário 
reajustado for menor que o valor de salário da referência 8 (oito), deverá 
ser enquadrado nesta referência; 
 
§ 4º - Respeitados os parágrafos anteriores, o enquadramento na devida 
tabela salarial do PECS seguirá de acordo com o Quadro de Equivalência 
de Referências (anexo V), no qual constam as equivalências de 
posicionamento dos empregados nas referências, observando-se os 
valores calculados conforme o art. 95; 
 
§ 5º - Para todos os efeitos, o enquadramento na tabela salarial 
respeitará a divisão dos grupos ocupacionais, mencionada no artigo 91 e 
balizada, conforme artigo 92, pelo anexo IV. 
 
Art. 97. As qualificações do tipo formações que tenham sido realizadas 
anteriormente à vigência deste plano serão reconhecidas pela empresa na 
forma das vantagens pessoais por qualificação, conforme o art. 71. 
 
§ 1º - Aos valores percentuais previstos nos parágrafos do art. 72 serão 
diminuídos os eventuais ganhos em termos percentuais anteriormente 
auferidos pelo empregado na ocasião da utilização de determinada 
formação para fins remuneratórios. 
 
§ 2º - Não haverá nenhum tipo de reconhecimento, segundo previsto no 
art. 71, no caso de formações previamente utilizadas pelo empregado 
para fins de ganhos remuneratórios, cujos valores de ganho verificados à 
época sejam, em termos percentuais, maiores que os valores percentuais 
previstos nos parágrafos do art. 72. 
 
Art 98. O Custo Total do Empregado que supostamente seria contratado 
para a mesma função (CTE2), componente do cálculo do Incentivo 
Financeiro Mensal à Demissão (IFD) do Programa de Demissão 
Incentivada (PDI) vigente, será congelado no momento da migração do 
empregado para este PECS, tendo-se em conta, para tanto, o valor da 
referência inicial de cada função conforme o PCS. 
 
§ 1º - Para efeitos de cálculo do Incentivo Financeiro Mensal à Demissão 
(IFD), o mesmo reajuste aplicado ao salário do empregado no momento 
de sua migração para o PECS, bem como os demais reajustes decorrentes 
de novos acordos coletivos de trabalho, serão aplicados ao valor 
congelado do Custo Total do Empregado que supostamente seria 
contratado para a mesma função (CTE2). 
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§ 2º - Em hipótese alguma os reajustes salariais proporcionados pelo 
PECS incidirão sobre os Incentivos Financeiros Mensais à Demissão dos 
empregados desligados da empresa anteriormente à vigência do PECS, 
seja por mera correção ou pelo recálculo total ou parcial dos valores finais 
ou mensais quitados ou devidos. 
 
Art. 99. A transição dos empregados da CIDASC para este plano será 
processada em até 180 dias do início de sua vigência. 

 
CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS, GERAIS E FINAIS 
 
Art. 100. A empresa incluirá, anualmente, por ocasião da elaboração do 
seu orçamento, dotação especial suficiente para fazer face a todas as 
progressões por merecimento e antiguidade e todas as promoções por 
excelência. 
 
Art. 101. A empresa incluirá, anualmente, por ocasião da elaboração do 
seu orçamento, dotação especial suficiente para fazer face aos percentuais 
de ganho por parte do empregado relativos aos estágios de qualificação 
profissional. 
 
Art. 102. 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 mesmo. 
 
Art. 103. A Diretoria da empresa nomeará Comissão de Implantação 
específica para este PECS, cabendo a esta a coordenação dos processos 
necessários a sua implantação e aplicação. 
 
Art. 104. Ao empregado é assegurado o direito de recorrer à Comissão de 
Implantação, dentro do prazo de trinta (30) dias após a implantação deste 
PECS, quando houver divergências na aplicação das regras prevista pelo 
mesmo. 
 
Art. 105. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da empresa 
com a homologação de seu Conselho de Administração. 
 
Art. 106. Este Plano de Empregos, Carreiras e Salários será revisto a cada 
dois (2) anos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – QUADRO OCUPACIONAL DA CIDASC 
 

Quadro Ocupacional 
Grupos Ocupacionais Ocupações 

 
Agente Operacional de Serviços Diversos (em extinção) 
Auxiliar de Serviços gerais (em extinção) 
Auxiliar Técnico (em extinção) 
Auxiliar Agropecuário (em extinção) 
Contínuo (em extinção) 
Eletricista (em extinção) 
Mecânico (em extinção) 
Motorista (em extinção) 
Operador (em extinção) 
Servente (em extinção) 

Agente de Nível Fundamental 
(em extinção) 

Vigilante (em extinção) 
 

Analista de Suporte em Informática (em extinção) 
Assistente Administrativo 
Assistente Agropecuário 
Desenhista (em extinção) 
Motorista Administrativo 
Operador de Máquinas 

Agente e Nível Médio 

Técnico de Suporte de Informática (em extinção) 
 

Classificador (em extinção) 
Técnico Agrícola 
Técnico de Edificações 
Técnico de Enfermagem 
Técnico de Manutenção e Suporte de Informática 
Técnico de Manutenção Industrial 
Técnico de Segurança do Trabalho 
Técnico Eletricista 
Técnico em Contabilidade (em extinção) 
Técnico Químico 

Agente de Nível Técnico 

Topógrafo (em extinção) 
 

Administrador 
Advogado 
Analista de Tecnologia da Informação 
Assistente Social 
Contador 
Design Gráfico 
Economista 
Engenheiro Agrimensor (em extinção) 
Engenheiro Agrônomo 
Engenheiro Civil 
Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho 
Engenheiro Eletricista 
Engenheiro Florestal (em extinção) 
Engenheiro Mecânico 

Agente de Nível Superior 

Estatístico 
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Geógrafo 
Geólogo (em extinção) 
Jornalista 
Médico do Trabalho 
Médico Veterinário 
Pedagogo 
Psicólogo 
Publicitário 
Químico 
Relações Públicas 

 

Zootecnista 
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ANEXO II – CATÁLOGO DE OCUPAÇÕES DA CIDASC 
 

CÓDIGO GRUPO 
OCUPACIONAL Agente de Nível Fundamental (em extinção) 

01 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO GRUPO OCUPACIONAL 
 
Exercer atividades compatíveis com as ocupações que exigem escolaridade de nível 
fundamental completo, em conformidade com as necessidades da empresa.  
 

OCUPAÇÕES DO GRUPO CÓDIGO 
Agente Operacional de Serviços Diversos (em extinção) 01 
Auxiliar de Serviços Gerais (em extinção) 02 
Auxiliar Técnico (em extinção) 03 
Auxiliar Agropecuário (em extinção) 04 
Contínuo (em extinção) 05 
Eletricista (em extinção) 06 
Mecânico (em extinção) 07 
Motorista (em extinção) 08 
Operador (em extinção) 09 
Servente (em extinção) 10 
Vigilante (em extinção) 11 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL 
Agente de Nível Fundamental 

(Em extinção) 01 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO 
Agente Operacional de Serviços 

Diversos (em extinção) 1.01 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Executar serviços Administrativos atrelados a sua área de atuação na empresa. Operar, 
conduzir e/ou efetuar a manutenção de máquinas e equipamentos. Auxiliar nas 
atividades de campo os Médicos Veterinários e Engenheiros Agrônomos. Auxiliar na 
Fiscalização de produtos de origem animal e vegetal.  Executar serviços de limpeza dos 
ambientes de trabalho. Dirigir veículos leves e pesados da empresa. Executar serviços de 
manutenção mecânica em máquinas e equipamentos. Efetuar consertos e trocas de 
peças mecânicas. 
 
REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Fundamental Completo 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Auxiliar Administrativo (em extinção) 129 

Operador (em extinção) 135 

Auxiliar agropecuário (em extinção) 130 

Servente (em extinção) 136 

Motorista (em extinção) 134 

Mecânico (em extinção) 133 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL 
Agente de Nível Fundamental 

(Em extinção) 01 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO 
Auxiliar de Serviços Gerais (em 

extinção) 1.02 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Executar serviços Administrativos atrelados a sua área de atuação na empresa. Operar, 
conduzir e/ou efetuar a manutenção de máquinas e equipamentos. Auxiliar nas 
atividades de campo os Médicos Veterinários e Engenheiros Agrônomos. Auxiliar na 
Fiscalização de produtos de origem animal e vegetal. Executar serviços de manutenção 
elétrica em máquinas e equipamentos.  
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Fundamental Completo 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Auxiliar Administrativo (em extinção) 129 

Operador (em extinção) 135 

Auxiliar agropecuário (em extinção) 130 

Eletricista (em extinção) 132 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL 
Agente de Nível Fundamental 

(Em extinção) 01 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Auxiliar Técnico (em extinção) 1.03 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Desenvolver atividades administrativas na sua área de atuação na empresa. Acompanhar 
os Médicos Veterinários e Engenheiros Agrônomos nas atividades de campo. Auxiliar na 
Fiscalização de produtos de origem animal e vegetal.  
 
REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Fundamental Completo 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Auxiliar Agropecuário (em extinção) 
 130 

Auxiliar Administrativo (em extinção) 129 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL 
Agente de Nível Fundamental 

(Em extinção) 01 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Auxiliar Agropecuário (em extinção) 1.04 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Controlar o trânsito de ingresso e saída de animais e vegetais, produtos e subprodutos 
de origem animal, vegetal e insumos agropecuários, através da abordagem de veículos. 
Desinfetar veículos de acordo com as orientações técnicas. Registrar as informações 
relevantes para o sistema de Defesa Sanitária. 
 
REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Fundamental Completo.  Diploma de curso reconhecido pelo 
MEC.  

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Auxiliar Agropecuário (em extinção) 130 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL 
Agente de Nível Fundamental 

(Em extinção) 01 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Contínuo (em extinção) 1.05 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Transportar, entregar, receber e conferir documentos, correspondências e pequenos 
volumes. 
 
REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Fundamental Completo. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Contínuo (em extinção) 131 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL 
Agente de Nível Fundamental 

(Em extinção) 01 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Eletricista (em extinção) 1.06 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Realizar a execução de tarefas de eletricidade. 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. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Fundamental Completo 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Eletricista (em extinção) 132 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL 
Agente de Nível Fundamental 

(Em extinção) 01 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Mecânico (em extinção) 1.07 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Executar ou orientar execução de tarefas de manutenção e operação de máquinas do 
Terminal Graneleiro. Examinar, modificar, reparar, fazer e/ou auxiliar na manutenção de 
equipamentos e máquinas agrícolas.  Executar torneamento em geral. Executar serviços 
de lubrificação. Efetuar a manutenção preventiva. Confeccionar e/ou auxiliar na 
confecção de peças em geral. Efetuar e/ou auxiliar nos serviços de soldas. Efetuar 
consertos e trocas de peças.  
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Fundamental Completo. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Mecânico (em extinção) 133 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL 
Agente de Nível Fundamental 

(Em extinção) 01 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Motorista (em extinção) 1.08 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Manter e operar veículos de transporte de passageiros e de cargas. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Fundamental Completo.  Diploma de curso reconhecido pelo 
MEC. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B e D. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Motorista (em extinção) 134 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL 
Agente de Nível Fundamental 

(Em extinção) 01 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Operador (em extinção) 1.09 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Operar máquinas e instrumentos agrícolas. Executar tarefas de manutenção e operação 
de máquinas do terminal graneleiro. 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 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. 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. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Fundamental Completo. 

Registro Profissional 
 
 

Normas  

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B e E. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Operador (em extinção) 135 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL 
Agente de Nível Fundamental 

(Em extinção) 01 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Servente (em extinção) 1.10 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Executar serviços de limpeza e conservação em geral. Reabastecer as áreas de seu 
serviço e mantê-las em condições de uso. 
 

Formação Ensino Fundamental Completo.  

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Servente (em extinção) 136 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL 
Agente de Nível Fundamental 

(Em extinção) 01 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Vigilante (em extinção) 1.11 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Vigiar dependências e áreas da empresa com a finalidade de prevenir, controlar e 
combater delitos e outras irregularidades, percorrendo-os sistematicamente e 
inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e 
outras anormalidades. Zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio e pelo 
cumprimento das normas e regulamentos, através do controle do fluxo de pessoas, 
recepcionando, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados. 
Comunicar-se via rádio ou telefone e prestar informações ao público e aos setores 
competentes. 
 

Formação Ensino Fundamental Completo.  

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Vigilante (em extinção) 137 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Médio 
02 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO GRUPO OCUPACIONAL 
 
Exercer atividades compatíveis com as ocupações que exigem escolaridade de nível 
médio completo, em conformidade com as necessidades da empresa. 
 

OCUPAÇÕES DO GRUPO CÓDIGO 
Assistente Administrativo 12 
Assistente Agropecuário 13 
Motorista Administrativo 14 
Operador de Máquinas 15 
Analista de Suporte em Informática (em extinção) 16 
Desenhista (em extinção) 17 
Técnico de Suporte em Informática (em extinção) 18 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Médio 02 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Assistente Administrativo 2.12 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Executar atividades de apoio em rotinas processuais, administrativas, financeiras, 
contábeis, patrimoniais, de protocolo, de recursos humanos e de informática. Administrar 
bens patrimoniais e materiais de consumo. Prestar contas e recolher impostos. Controlar, 
organizar e conservar bens, documentos e correspondências. Administrar e organizar 
contratos e licitações. Elaborar documentos, correspondências, planilhas e relatórios 
administrativos. Administrar frota de veículos. Realizar pedidos de compras, prestações 
de contas e empenhos. Emitir notas fiscais. Realizar atividades de Comunicação. Elaborar 
e corrigir textos. Editorar e criar material gráfico, eletrônico e vídeos institucionais. 
Auxiliar em atividades de auditoria. Executar serviços de secretaria. Realizar atendimento 
ao público interno e externo. Monitorar contratos com operadoras de telefonia fixa e 
móvel. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Médio Completo.  Diploma de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional 
 
 

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

   
  
 

FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Assistente Administrativo de Capacitação e Treinamento 107 

Assistente Administrativo de Contratação de Pessoas 111 

Assistente Administrativo de Administração de Recursos Humanos 99 

Assistente Administrativo de Contabilidade 110 

Assistente Administrativo de Controle Fiscal 113 

Assistente Administrativo de Finanças 114 

Assistente Administrativo de Almoxarifado 101 

Assistente Administrativo de Compras 109 
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FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Assistente Administrativo de Contratos 112 

Assistente Administrativo de Patrimônio 117 

Assistente Administrativo de Protocolo 119 

Assistente Administrativo de Serviços Gerais 121 

Assistente Administrativo de Veículos 123 

Assistente Administrativo de Planejamento 118 

Assistente Administrativo de Tecnologia da Informação 122 

Assistente Administrativo de Help Desk 115 

Assistente Administrativo de Assessoria de Comunicação 104 

Assistente Administrativo de Assessoria Jurídica 105 

Assistente Administrativo de Assessoria de Captação de Recursos 103 

Assistente Administrativo de Auditoria 106 

Assistente Administrativo de Secretaria Geral 120 

Assistente Administrativo de Chefia de Gabinete 108 

Assistente Administrativo de Área Técnica 102 

Assistente Administrativo de Laboratório 116 

Assistente Administrativo de Administração Regional 100 

Assistente Administrativo do Terminal Graneleiro 153 

Assistente Administrativo de Almoxarifado do Terminal Graneleiro 154 

Assistente Administrativo de Controle de Estoque 155 

Assistente Administrativo de Desenvolvimento de Sistemas  
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Médio 02 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Assistente Agropecuário 2.13 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Controlar o trânsito de ingresso e saída de animais e vegetais, produtos e subprodutos 
de origem animal, vegetal e insumos agropecuários, através da abordagem de veículos. 
Desinfetar veículos de acordo com as orientações técnicas. Registrar as informações 
relevantes para o sistema de Defesa Sanitária. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Médio Completo.  Diploma de curso reconhecido pelo MEC.  

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Assistente Agropecuário 124 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Médio 02 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Motorista Administrativo 2.14 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Executar atividades de transporte de pessoas e cargas. Garantir a segurança no 
deslocamento. Alimentar o sistema de veículos. Auxiliar nos serviços administrativos da 
área de veículos. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Médio Completo.  Diploma de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B e D. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Motorista Administrativo 125 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Médio 02 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Operador de Máquinas 2.15 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Recepcionar produtos, conferir produtos e materiais, registrar documentos de 
lançamentos, armazenar produtos e materiais e controlar o estoque. Operar Balança.  
Operar painel de comando de máquinas e equipamentos de elevação e movimentação de 
cargas, ajustando comandos, acionando movimentos das máquinas. Avaliar condições de 
funcionamento das máquinas e equipamentos, interpretando painel de instrumentos de 
medição, verificando fonte de alimentação, testando comandos de acionamento. Preparar 
área para operação dos equipamentos de elevação e movimentação de cargas. Operar 
máquinas e equipamentos de elevação e movimentação de cargas. Operar Moega 
Rodoviária e Ferroviária. Operar Pá Carregadeira.  Operar Pórtico.  Operar Tripper. 
Desenvolver relatórios mensais de produtividade. Planejar, propor, controlar e analisar 
indicadores de produtividade.  Elaborar relatórios mensais de ocorrências de deficiências 
nos serviços. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Médio Completo.  Diploma de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional 
 
 

Normas  

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B e C. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Operador de Comando 157 

Operador de Balança 156 

Operador de Moega Rodoviária 159 

Operador de Moega Ferroviária 158 

Operador de Pórtico 161 

Operador de Tripper 162 

Operador de Pá Carregadeira 160 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Médio 02 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO 
Analista de Suporte em Informática 

(em extinção) 2.16 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Desenvolver as funções determinadas pela legislação profissional em consonância com as 
ações desenvolvidas pela empresa. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Médio Completo. Experiência comprovada de 6 meses 
(conforme Art. 422 A - CLT) em hardware e software. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Suporte em Informática (em extinção) 126 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Médio 02 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Desenhista (em extinção) 2.17 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Elaborar desenhos para projetos arquitetônicos e de construção civil. Fiscalizar e 
acompanhar obras. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Médio Completo. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Desenhista (em extinção) 127 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Médio 02 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO 
Técnico de Suporte em Informática 

(em extinção) 2.18 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Supervisionar, orientar e executar atividades técnicas e atividades de análise de suporte 
de informática. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Médio Completo. Experiência comprovada de 6 meses 
(conforme Art. 422 A - CLT) em hardware e software. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Técnico de Suporte em Informática (em extinção) 128 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Técnico 
03 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO GRUPO OCUPACIONAL 
 
Exercer atividades compatíveis com as ocupações que exigem escolaridade de nível 
técnico completo, em conformidade com as necessidades da empresa. 
 

OCUPAÇÕES DO GRUPO CÓDIGO 
Técnico Agrícola 19 
Técnico de Edificações 20 
Técnico de Enfermagem do Trabalho 21 
Técnico de Manutenção e Suporte em Informática 22 
Técnico de Manutenção Industrial 23 
Técnico de Segurança do Trabalho 24 
Técnico Eletricista 25 
Técnico Químico 26 
Classificador (em extinção) 27 
Técnico de Contabilidade (em extinção) 28 
Topógrafo (em extinção) 29 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Técnico 03 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Técnico Agrícola 3.19 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Realizar classificação e preparação de amostras de produtos de origem animal e vegetal. 
Coletar e encaminhar amostras para análise. Emitir laudos e documentos. Executar 
classificação de produtos de origem vegetal. Elaborar e organizar capacitações técnicas 
na área de classificação. Atualizar procedimentos e manuais da área de classificação. 
Emitir pareceres-perícia nas atividades de classificação. Executar e auxiliar ações de 
defesa sanitária animal e vegetal. Auxiliar a inspeção e fiscalização de produtos animais e 
vegetais, seu armazenamento, trânsito, produção e comercialização. Efetuar o 
cadastramento de estabelecimentos. Executar levantamentos de detecção, delimitação e 
monitoramento de pragas. Auxiliar em atividades de defesa veterinária, como fiscalização 
de trânsito, cadastro de propriedades, inspeções, rastreabilidade e ações educativo-
sanitárias. Auxiliar na emissão de documentos de trânsito e movimentação de animais, 
produtos e subprodutos de origem animal. Executar ensaios físicos, químicos e 
biológicos. Aferir a calibração de equipamentos. Realizar a preparação de amostras, 
reagentes e soluções para análises. Atender normas de qualidade, segurança, saúde e 
meio ambiente. Auxiliar no planejamento, organização e controle de projetos, 
programas, ações, atividades e convênios. Executar, de acordo com a necessidade da 
empresa, outras atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas 
legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Médio Completo em Curso de Técnico Agrícola. Diploma de 
curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional 
Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. 

Normas 
Lei Federal nº 5.524/68 art. 6º, que dispõe sobre o exercício da 
profissão do Técnico Agrícola, Decreto Federal nº 90.922/85. 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  
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FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Técnico Agrícola de Campo de Defesa Sanitária Animal 87 

Técnico Agrícola de Campo de Inspeção de Produtos de Origem Animal 88 

Técnico Agrícola de Campo de Defesa Sanitária Vegetal e Fiscalização de Insumos 
Agrícolas 89 

Técnico Agrícola de Classificação de Produtos de Origem Vegetal 90 

Técnico de Laboratório 91 

Assistente Técnico de Classificação de Produtos de Origem Vegetal 85 

Assistente Técnico de Inspeção de Produtos de Origem Animal 86 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Técnico 03 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Técnico de Edificações 3.20 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Elaborar desenhos para projetos arquitetônicos e de construção civil. Fiscalizar e 
acompanhar obras. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras 
atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Edificações.  Diploma de 
curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional 
Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. 

Normas 
(Lei Federal nº 5.524/68, que estabelece a profissão do Técnico 
Industrial, Decreto Federal nº 90.922/85 art. 4º § 1º, que estabelece 
a modalidade de habilitação de Técnico em Edificações). 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Técnico de Edificações 95 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Técnico 03 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Técnico de Enfermagem do Trabalho 3.21 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Executar atividades de enfermagem e saúde ocupacional. Prestar assistência aos 
empregados. Desempenhar tarefas terapêuticas básicas. Desenvolver programas e 
atividades relacionadas à qualidade de vida no trabalho e prevenção de doenças.  Manter 
registros de atendimentos. Elaborar relatórios técnicos. Realizar ações de promoção da 
saúde dos empregados. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras 
atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Médio Técnico Completo em Técnico em Enfermagem com 
especialização em Enfermagem do Trabalho.  
Diploma de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Registro no Ministério do Trabalho e Emprego e COREN. 

Normas  LEI Nº 7.498, de Junho de 1986. 

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Técnico de Enfermagem do Trabalho 93 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Técnico 03 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO 
Técnico de Manutenção e Suporte em 

Informática 3.22 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Prestar suporte técnico de informática aos usuários internos. Operar sistemas de 
computadores e microcomputadores. Monitorar o desempenho de aplicativos, recursos de 
entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de erros, 
consumo da unidade central de processamento (CPU), recursos de rede e disponibilidade 
de aplicativos. Assegurar o funcionamento de hardwares e software. Orientar usuários na 
utilização de hardwares e softwares. Inspecionar o ambiente físico para segurança no 
trabalho. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Médio Completo e Curso Completo de Técnico em Informática 
reconhecido e autorizado pelo MEC. 
 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Técnico de Manutenção e Suporte em Informática 94 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Técnico 03 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Técnico de Manutenção Industrial 3.23 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Preparar peças para montagem de equipamentos. Realizar limpeza, manutenção e 
reparos em máquinas pesadas e equipamentos. Inspecionar funcionamento de máquinas 
pesadas e equipamentos. Registrar informações técnicas. Testar funcionamento de 
equipamentos. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras atividades de 
mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Médio Completo em Curso Técnico Industrial em Mecânica. 
Diploma de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional 
Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. 

Normas 
Lei Federal nº 5.524/68, que estabelece a profissão do Técnico 
Industrial, Decreto Federal nº 90.922/85. 

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Técnico de Manutenção Mecânica 148 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Técnico 03 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Técnico de Segurança do Trabalho 3.24 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Realizar atividades de segurança do trabalho. Desenvolver ações de controle de riscos 
para acidentes de trabalho. Observar o cumprimento de toda a legislação pertinente. 
Elaborar plano de ações preventivas e corretivas. Orientar equipes. Realizar treinamentos 
sobre saúde e segurança do trabalho. Executar, de acordo com a necessidade da 
empresa, outras atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas 
legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Médico Técnico Completo em Técnico em Segurança do 
Trabalho.  Diploma de curso reconhecido pelo MEC. 
 

Registro Profissional Registro no Ministério do Trabalho  e Emprego. 

Normas Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985. 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Técnico de Segurança do Trabalho 92 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Técnico 03 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Técnico Eletricista 3.25 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizar manutenções 
preventivas, preditivas e corretivas. Instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos e 
realizar medições e testes. Aplicar a NR - 10 (Norma Regulamentadora de Segurança em 
instalações e Serviços em Eletricidade). Elaborar documentação técnica e trabalham em 
conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, 
saúde e preservação ambiental. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, 
outras atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da 
profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Médio Completo em Curso Técnico em Eletrotécnica. Diploma 
de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional 
Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. 

Normas 
Lei Federal nº 5.524/68, que estabelece a profissão do Técnico 
Industrial, Decreto Federal nº 90.922/85 art. 4º § 2º, que estabelece 
a modalidade de habilitação de Técnico em Eletrotécnica. 

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Técnico de Manutenção Elétrica 151 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Técnico 03 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Técnico Químico 3.26 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Executar ensaios físicos, químicos e biológicos. Aferir a calibração de equipamentos. 
Realizar a preparação de amostras, reagentes e soluções para análises. Trabalhar 
segundo normas de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente. Executar, de acordo 
com a necessidade da empresa, outras atividades de mesma natureza e complexidade 
previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Médio Técnico Completo em Técnico em Química. Diploma de 
curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Registro no Conselho Regional de Química. 

Normas 
(Lei nº 2.800, de 18 de junho de 1956, art. 8º, letra "j") (Resolução 
Normativa nº 99 de 19/12/86 do Conselho Federal de Química, art. 
2º). 

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Técnico de Laboratório 91 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Técnico 03 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Classificador (em extinção) 3.27 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Desenvolver as funções determinadas pela legislação profissional em consonância com as 
ações desenvolvidas pela empresa.   
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Médio Completo. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Classificador (em extinção) 96 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Técnico 03 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO 
Técnico de Contabilidade (em 

extinção) 3.28 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
Realizar análise de documentos fiscais, verificando a existência de inconsistências, 
remetendo os corretos para a Área de Execução Financeira e devolvendo os incorretos 
para a área de origem da despesa. Conciliar contas de emissão de documentos próprios. 
Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras atividades de mesma 
natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Contabilidade.  Diploma 
de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

Normas RESOLUÇÃO CFC N.º 1.372/11 

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Técnico de Contabilidade (em extinção) 97 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Técnico 03 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Topógrafo (em extinção) 3.29 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Desenvolver as funções determinadas pela legislação profissional em consonância com as 
ações desenvolvidas pela empresa.   
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Médio Completo. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Topógrafo (em extinção) 98 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 
04 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO GRUPO OCUPACIONAL 
 
Exercer atividades compatíveis com as ocupações que exigem escolaridade de nível 
superior completo, em conformidade com as necessidades da empresa. 
 

OCUPAÇÕES DO GRUPO CÓDIGO 
Administrador 30 
Advogado 31 
Analista de Tecnologia da Informação 32 
Assistente Social 33 
Contador 34 
Design Gráfico 35 
Economista 36 
Engenheiro Agrônomo 37 
Engenheiro Civil 38 
Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho 39 
Engenheiro Eletricista 40 
Engenheiro Mecânico 41 
Estatístico 42 
Geógrafo 43 
Jornalista 44 
Médico do Trabalho 45 
Médico Veterinário 46 
Pedagogo 47 
Psicólogo 48 
Publicitário 49 
Químico 50 
Relações Públicas 51 
Zootecnista 52 
Engenheiro Agrimensor (em extinção) 53 
Engenheiro Florestal (em extinção) 54 
Geólogo (em extinção) 55 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Administrador 4.30 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Coordenar a elaboração e a execução orçamentária. Gerenciar receitas e despesas. 
Controlar os recursos financeiros. Gerenciar portfólio de processos. Assessorar e 
coordenar ações de planejamento estratégico. Propor diretrizes estratégicas. Gerenciar e 
propor projetos estratégicos. Assessorar e Coordenar equipes de projetos. Coordenar e 
controlar informações de desempenho da organização. Elaborar e implantar metodologias 
de gerenciamento de projetos. Controlar e gerenciar sistemas de planos de trabalho. 
Assessorar a construção e avaliação de planos de trabalho. Planejar, executar e controlar 
ações de capacitação, formação e desenvolvimento de todo o corpo funcional, visando o 
aprimoramento de competências técnicas e comportamentais. Elaborar, implantar, 
manter e otimizar metodologias, processos, rotinas e informatização atinentes aos 
subsistemas de planejamento, avaliação de performance e remuneração do modelo de 
gestão integrada de pessoas.  Implantar, gerenciar e executar o programa de qualidade 
de vida no trabalho (QVT) da CIDASC, promovendo, educando, apoiando e realizando 
ações que favoreçam o bem estar dos empregados. Prestar consultoria e informações 
gerenciais. Participar de auditoria interna. Responder solicitações de órgãos 
fiscalizadores. Emitir pareceres técnicos. Gerenciar informações prestadas aos órgãos 
internos e externos. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras 
atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 
REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo de Bacharelado em Administração Pública 
ou Administração de Empresas.  Diploma de curso reconhecido pelo 
MEC. 

Registro Profissional Registro no Conselho Regional de Administração. 

Normas Lei n.º 4.769, de 9 de setembro de 1965.  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Gestão de Orçamento 49 

Analista de Gestão de Organização, Métodos e Processos 48 

Analista de Gestão de Planejamento 51 

Analista de Gestão de Projetos 54 

 



 69

FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Gestão de Planos de Trabalho 53 

Analista de Gestão de Finanças 47 

Analista de Gestão de Custos 45 

Analista de Gestão de Administração de Recursos Humanos 39 

Analista de Gestão de Planejamento de Recursos Humanos 52 

Analista de Gestão de Desenvolvimento de Recursos Humanos 46 

Analista de Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho 55 

Analista de Gestão de Administração Regional 40 

Analista de Gestão de Administração do Terminal Graneleiro 143 

Analista de Gestão de Compras 41 

Analista de Gestão de Contratos 43 

Analista de Gestão de Veículos 56 

Analista de Auditoria 57 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Advogado 4.31 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Representar juridicamente a empresa. Defender a empresa em juízo. Prestar assessoria 
e consultoria jurídica. Coordenar, orientar e controlar serviços jurídicos. Prestar 
informações jurídicas. Emitir pareceres jurídicos. Elaborar documentos jurídicos. 
Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras atividades de mesma 
natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo em Direito. Diploma de curso reconhecido 
pelo MEC. 

Registro Profissional 
Inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e Aprovação no Exame 
da Ordem. 

Normas Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. 

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista Jurídico 76 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Analista de Tecnologia da Informação 4.32 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Gerenciar, monitorar, analisar e otimizar bancos de dados. Controlar capacidade de 
máquinas e bancos de dados. Definir, implementar e controlar políticas de segurança da 
informação. Definir normas, padrões e procedimentos de segurança da informação. 
Analisar e elaborar especificações técnicas de sistemas. Planejar, desenvolver, controlar 
e avaliar sistemas. Analisar requisitos de negócio. Coordenar a implantação de sistemas. 
Gerenciar sistemas, redes e banco de dados. Controlar riscos. Gerenciar tráfego de 
informação. Gerenciar a capacidade, disponibilidade e continuidade de serviços de 
Tecnologia da Informação. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Curso Superior Completo de Bacharelado em Ciências da 
Computação, Sistemas da Informação ou Engenharia da 
Computação. Diploma de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Tecnologia de Sistemas e Negócios 63 

Analista de Tecnologia de Programação 61 

Analista de Tecnologia de Redes e Telecomunicações 67 

Analista de Tecnologia de Banco de Dados 60 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Assistente Social 4.33 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
Planejar, coordenar e promover ações de qualidade de vida no trabalho. Desenvolver a 
gestão dos riscos sociais na empresa. Trabalhar programas de promoção social do 
empregado. Coordenar e fomentar projetos de preparação para a aposentaria. Identificar 
e atuar sobre condições de vulnerabilidade social, econômica e familiar. Implantar, 
gerenciar e executar o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) da CIDASC, 
promovendo, educando, apoiando e realizando ações que favoreçam o bem estar dos 
empregados. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras atividades de 
mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
 Ensino Superior Completo em Serviço Social. Diploma de curso 
reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Conselho Regional de Serviço Social. 

Normas Lei nº 8.662, de 07 de junho de 1993.  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho 55 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Contador 4.34 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Coordenar a elaboração e a execução orçamentária. Gerenciar receitas e despesas. Emitir 
pareceres técnicos. Gerenciar informações prestadas aos órgãos internos e externos. 
Controlar, preencher e registrar atos e fatos contábeis e obrigações acessórias. 
Administrar e declarar tributos e obrigações acessórias da empresa. Realizar escrituração 
e conciliação contábil. Elaborar demonstrações contábeis. Planejar e controlar sistemas 
de registro e operações contábeis. Criar, classificar e analisar contas contábeis. Analisar 
gastos e lançamentos. Atender e responder solicitações de órgãos fiscalizadores e prestar 
consultorias e informações gerenciais. Analisar, conferir e corrigir lançamentos da folha 
de pagamento. Analisar dados e relatórios financeiros. Prestar informações de legislação 
trabalhista e previdenciária. Gerenciar processos demissionais. Analisar documentos 
contábeis. Realizar perícias. Participar e realizar auditoria interna. Elaborar relatórios de 
auditoria. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras atividades de 
mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo de Bacharelado em Ciências Contábeis.    
Diploma de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

Normas 
Lei nº9.295, de 27 de maio de 1946. Lei nº 12.249, de 11 de junho 
de 2010. 

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

   
 

FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Gestão de Orçamento 49 

Analista de Gestão de Planejamento 51 

Analista de Gestão de Finanças 47 

Analista de Gestão de Custos 45 

Analista de Gestão de Administração de Recursos Humanos 39 

Analista de Gestão de Contabilidade 42 
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FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Gestão de Controle Fiscal 44 

Analista de Gestão de Contabilidade do Terminal Graneleiro 144 

Analista de Gestão de Patrimônio 50 

Analista de Auditoria 57 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Design Gráfico 4.35 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Desenvolver arte e projetos de design gráfico para criações de materiais gráficos e 
digitais.  Manter o website da empresa em funcionamento e atualizado. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo em Design Gráfico. Diploma de curso 
reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Comunicação de Design Gráfico 59 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Economista 4.36 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Coordenar a elaboração e a execução orçamentária. Gerenciar receitas e despesas. 
Controlar os recursos financeiros. Assessorar e coordenar ações de planejamento 
estratégico. Propor diretrizes estratégicas. Gerenciar e propor projetos estratégicos. 
Assessorar e Coordenar equipes de projetos. Coordenar os planos de trabalho. 
Administrar o sistema informatizado dos planos de trabalho. Coordenar e controlar 
informações de desempenho da organização. Elaborar e implantar metodologias de 
gerenciamento de projetos. Prestar consultoria e informações gerenciais. Participar de 
auditoria interna. Responder solicitações de órgãos fiscalizadores. Emitir pareceres 
técnicos. Gerenciar informações prestadas aos órgãos internos e externos. Elaborar, 
implantar, manter e otimizar metodologias, processos, rotinas e informatização atinentes 
aos subsistemas de Planejamento, Avaliação de Performance e Remuneração do modelo 
de Gestão Integrada de Pessoas. Realizar a análise, conferência e correção dos 
lançamentos da Folha de Pagamento, respectivos dados e relatórios financeiros, bases de 
cálculo, codificações, de acordo com a legislação trabalhista e previdenciária. Preparar e 
orientar a execução da rotina dos processos demissionais. Executar, de acordo com a 
necessidade da empresa, outras atividades de mesma natureza e complexidade previstas 
em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo de Bacharelado em Ciências Econômicas.  
Diploma de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Registro no Conselho Regional de Economistas  Profissionais. 

Normas Lei nº 1.411, de 13 de agosto de 1951. 

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Gestão de Orçamento 49 

Analista de Gestão de Planejamento 51 

Analista de Gestão de Projetos 54 

Analista de Gestão de Planos de Trabalho 53 
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FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Gestão de Finanças 47 

Analista de Gestão de Custos 45 

Analista de Gestão de Administração de Recursos Humanos 39 

Analista de Gestão de Planejamento de Recursos Humanos 52 

Analista de Auditoria 57 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Engenheiro Agrônomo 4.37 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Realizar análise laboratorial de produtos, subprodutos e insumos de origem vegetal. 
Coletar amostras. Preparar amostras e meios-soluções laboratoriais. Realizar ensaios e 
análises. Elaborar relatórios e laudos laboratoriais. Gerenciar a aquisição de materiais e 
produtos químicos da área de fitopatologia, entomologia, virologia e cultivo celular. 
Desempenhar atividades de laboratório. Planejar, organizar, coordenar e controlar 
projetos, programas, ações e atividades de sanidade vegetal. Planejar, organizar, 
coordenar, executar e controlar projetos, programas, ações e atividades de educação 
sanitária vegetal. Executar atividades do sistema de defesa sanitária vegetal. Planejar, 
organizar, coordenar, executar e controlar projetos, programas, ações e atividades de 
fiscalização de insumos agrícolas. Prestar informações sobre legislação e normativas de 
sanidade vegetal e fiscalização de insumos agrícolas. Fiscalizar e controlar o uso de 
insumos agrícolas. Lavrar autos de fiscalização, notificação, apreensão, interdição, 
liberação, destruição, suspensão, coleta de amostras, infração e permissão de trânsito de 
vegetais. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras atividades de 
mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo em Agronomia.  Diploma de curso 
reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional 
Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia.  

Normas 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, art. 2º e art. 55, regula o 
exercício da profissão de Engenheiro Agrônomo. 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Engenheiro Agrônomo de Campo 77 

Analista de Laboratório Engenheiro Agrônomo 72 

Analista Técnico de Defesa Sanitária Vegetal 65 

Analista Técnico de Fiscalização de Insumos Agrícolas 66 

Analista de Laboratório Responsável pela Qualidade 75 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Engenheiro Civil 4.38 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Desenvolver projetos de engenharia civil. Executar e acompanhar obras. Planejar, orçar e 
contratar obras de engenharia. Coordenar a manutenção de empreendimentos. Controlar 
a qualidade de suprimentos e serviços comprados e executados. Elaborar normas e 
documentação técnica. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras 
atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo em Engenharia Civil.  Diploma de curso 
reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional 
Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. 

Normas Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Engenheiro Civil 78 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO 
Engenheiro de Segurança e Medicina 

do Trabalho 4.39 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Supervisionar atividades de segurança do trabalho. Desenvolver atividades de mitigação 
e eliminação de riscos de acidentes de trabalho. Promover e controlar a aplicação da 
legislação e das normas de segurança no trabalho. Elaborar plano de ações preventivas e 
corretivas. Orientar equipes. Realizar treinamentos sobre saúde e segurança do trabalho. 
Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras atividades de mesma 
natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo em Engenharia com Especialização em 
Segurança do Trabalho.   Diploma de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional 
Registro em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA. 

Normas 
 
Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985. 
 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho 79 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Engenheiro Eletricista 4.40 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Executar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando propostas 
técnicas, instalando, configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, executando 
testes e ensaios. Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos elétricos, 
eletrônicos e de telecomunicações e elaboram sua documentação técnica.  Executar 
serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações; Planejar e projetar sistemas e 
equipamentos elétricos e eletrônicos industriais; Coordenar e assessorar atividades 
técnicas e equipes de trabalho. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, 
outras atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da 
profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino superior completo em Engenharia Elétrica.  Diploma de curso 
reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional 
Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. 
 

Normas 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 
 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Engenheiro Eletricista 145 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Engenheiro Mecânico 4.41 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Projetar sistemas e conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas e materiais 
necessários ao perfeito funcionamento do sistema de movimentação e armazenagem de 
cereais do Terminal Graneleiro, especificando limites de referência para cálculo, 
calculando e desenhando. Implementar atividades de manutenção, testar sistemas, 
conjuntos mecânicos e componentes. Elaborar documentação técnica, laudos, relatórios, 
planos de manutenção preventiva e corretiva. Coordenar e assessorar atividades técnicas 
e equipes de trabalho. Realizar perícias técnicas em equipamentos e componentes 
mecânicos e participar de auditoria de segurança. Executar, de acordo com a 
necessidade da empresa, outras atividades de mesma natureza e complexidade previstas 
em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior em Engenharia Mecânica.   Diploma de curso 
reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional 
Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. 
 

Normas 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. 
 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Engenheiro Mecânico 146 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Estatístico 4.42 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Desenhar amostras; analisar e processar dados; construir instrumentos de coleta de 
dados; criar banco de dados; desenvolver sistemas de codificação de dados; planejar 
pesquisa; Análise e interpretação de dados e fenômenos para os procedimentos de 
vigilância Agropecuária. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras 
atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo em Estatística. Diploma de curso 
reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Registro Profissional no Conselho Regional de Estatística. 

Normas 
Lei nº 4.739, de 15 de julho de 1965, art. 2º e Decreto nº 62.497, 
de 1º de abril de 1968. 

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Apoio de Estatística 69 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Geógrafo 4.43 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Elaborar documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas, 
efetuar levantamentos por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais. Planejar, 
organizar, especificar a metodologia, projetar e realizar as interpretações de imagens 
para elaboração de cartas. Elaborar mapas, cartas e plantas relacionados às ações da 
Defesa Agropecuária. Coordenar atividades de georreferenciamento e geoprocessamento. 
Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras atividades de mesma 
natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo em Bacharel em Geografia. Diploma de 
curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional 
 Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. 

Normas 
(Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979) (Lei 7.399 de 04 de 
novembro de 1985.) 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Apoio de Cartografia 68 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Jornalista 4.44 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Gerenciar as informações da empresa. Atender veículos de comunicação. Prestar 
consultoria para o público interno. Assessorar atividades de comunicação da empresa. 
Elaborar clippings, pautas, releases, textos em geral, boletins internos, vídeos, 
programas institucionais, folders, cartazes e outros materiais. Coordenar e controlar a 
confecção de impressos e publicações destinadas ao público interno e externo. Viabilizar 
a divulgação e publicação de matérias de interesse da organização. Prestar assessoria de 
comunicação. Coordenar a promoção, padronização, execução, veiculação, registro e 
guarda de informações, notícias e publicações relacionadas à empresa. Desenvolver e 
acompanhar o site. Promover a manutenção do acervo e projeção da imagem 
institucional da empresa. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras 
atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino superior completo em Jornalismo ou Comunicação Social com 
ênfase em Jornalismo. Diploma de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional No Ministério do Trabalho e Emprego. 

Normas Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969. 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Comunicação 58 
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CÓDIGO GRUPO 
OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Médico do Trabalho 4.45 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Praticar a medicina preventiva realizando exames médicos nos empregados.  
Implementar ações de prevenção de doenças ocupacionais e promoção da saúde dos 
empregados, controlando as causas de acidentes e doenças. Realizar consultas 
ambulatoriais. Elaborar e implementar o PCMSO. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior em Medicina e Especialização em Medicina do 
Trabalho. Diploma de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Inscrição no órgão de classe (CRM). 

Normas 
Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957. 

Lei nº 6.514 - DE 22 de dezembro de 1977. 

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência 6 meses. 

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Médico do Trabalho 87 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Médico Veterinário 4.46 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Assessorar, planejar, organizar, coordenar e controlar projetos, programas, ações e 
atividades de defesa sanitária animal e inspeção de produtos de origem animal. 
Assessorar, planejar, organizar, coordenar e controlar projetos, programas, ações e 
atividades de educação sanitária animal. Executar ações de defesa sanitária animal e 
inspeção de produtos de origem animal. Promover e controlar a eficácia e efetividade do 
Sistema de Defesa Sanitária Animal e do Serviço de Inspeção Estadual. Promover a 
aplicação da legislação e normativas de sanidade animal e inspeção de produtos de 
origem animal. Fiscalizar estabelecimentos. Inspecionar produtos de origem animal. 
Aferir a qualidade da produção, transporte e armazenamento de produtos de origem 
animal. Emitir laudos, pareceres e atestados técnicos. Promover a saúde pública e a 
defesa do consumidor. Executar a vigilância veterinária de animais, produtos e 
subprodutos de origem animal e de uso veterinário, que estejam em trânsito, 
estabelecimentos e eventos agropecuários. Aplicar sanções, advertências e multas. 
Determinar interdições, apreensões e destruições. Executar, de acordo com a 
necessidade da empresa, outras atividades de mesma natureza e complexidade previstas 
em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária.  Diploma de 
curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Conselho Regional de Medicina Veterinária. 

Normas Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968. 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Médico Veterinário de Campo de Defesa Sanitária Animal 80 

Médico Veterinário de Campo de Inspeção de Produtos de Origem Animal 81 

Analista de Laboratório Médico Veterinário 73 

Analista Técnico de Defesa Sanitária Animal 64 

Analista Técnico de Inspeção de Produtos de Origem Animal 67 

Analista de Laboratório Responsável pela Qualidade 75 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Pedagogo 4.47 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento de projetos 
pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino presencial e/ou à distância, 
aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem em 
temas relacionados à Defesa Agropecuária e aos impactos da produção animal e vegetal 
na saúde humana. Atuar em cursos corporativos acompanhando e avaliando os 
processos educacionais. Atuar como Educador Social.  Apoiar na elaboração, produção e 
disseminação de material gráfico e de mídia para ações educativo-sanitárias. Elaborar, 
implantar, manter e otimizar metodologias, processos, rotinas e informatização atinentes 
aos subsistemas de Desenvolvimento e Avaliação de Performance do modelo de Gestão 
Integrada de Pessoas, bem como planejar, executar e controlar ações de capacitação, 
formação e desenvolvimento de todo o corpo funcional, visando o aprimoramento de 
competências técnicas e comportamentais, o incremento e disseminação do 
conhecimento interno e o desenvolvimento  técnico e cultural da empresa como um todo.  
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo em Pedagogia. Diploma de curso 
reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Apoio de Pedagogia 70 

Analista de Gestão de Desenvolvimento de Recursos Humanos 46 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Psicólogo 4.48 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Planejar, coordenar e desenvolver atividades de psicologia organizacional. Desenvolver e 
aplicar métodos e técnicas de capacitação, aperfeiçoamento e desenvolvimento. 
Implantar, gerenciar e executar o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) da 
CIDASC, promovendo, educando, apoiando e realizando ações que favoreçam o bem 
estar dos empregados. Elaborar, implantar, manter e otimizar metodologias, processos, 
rotinas e informatização atinentes aos subsistemas de Desenvolvimento e Avaliação de 
Performance do modelo de Gestão Integrada de Pessoas, bem como planejar, executar e 
controlar ações de capacitação, formação e desenvolvimento de todo o corpo funcional, 
visando o aprimoramento de competências técnicas e comportamentais, o incremento e 
disseminação do conhecimento interno e o desenvolvimento técnico e cultural da 
empresa como um todo. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras 
atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo em Psicologia.  Diploma de curso 
reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Registro no Conselho Regional de Psicologia. 

Normas Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962. 

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Gestão de Desenvolvimento de Recursos Humanos 46 

Analista de Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho 55 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Publicitário 4.49 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Gerenciar as informações da empresa. Atender veículos de comunicação. Prestar 
consultoria para o público interno. Assessorar atividades de comunicação da empresa. 
Elaborar clippings, pautas, releases, textos em geral, boletins internos, vídeos, 
programas institucionais, folders, cartazes e outros materiais. Coordenar e controlar a 
confecção de impressos e publicações destinadas ao público interno e externo. Viabilizar 
a divulgação e publicação de matérias de interesse da organização. Prestar assessoria de 
comunicação. Coordenar a promoção, padronização, execução, veiculação, registro e 
guarda de informações, notícias e publicações relacionadas à empresa. Desenvolver e 
acompanhar o site. Promover a manutenção do acervo e projeção da imagem 
institucional da empresa. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras 
atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo em Publicidade e Propaganda. Diploma de 
curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Registro Profissional do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Normas 
Decreto nº 63.283, de 26 de setembro de 1968, que aprova a Lei nº 
5.377, de 11 de dezembro de 1967. 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Comunicação 58 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Químico 4.50 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Realizar ensaios, análises químicas e físico-químicas. Selecionar metodologias, materiais 
e reagentes de análise. Desenvolver e validar metodologias analíticas. Definir critérios de 
amostragem. Preparar amostras. Interpretar dados químicos. Monitorar impacto 
ambiental de substâncias. Supervisionar procedimentos químicos. Coordenar atividades 
químicas laboratoriais. Coordenar equipes laboratoriais. Executar, de acordo com a 
necessidade da empresa, outras atividades de mesma natureza e complexidade previstas 
em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo de Bacharelado em Química ou Engenharia 
Química. Diploma de curso reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Registro no Conselho Regional de Química. 

Normas Lei nº2.800, de 18 de junho de 1956. 

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Laboratório Químico 74 

Analista de Laboratório Responsável pela Qualidade 75 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Relações Públicas 4.51 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Gerenciar as informações da empresa. Atender veículos de comunicação. Prestar 
consultoria para o público interno. Assessorar atividades de comunicação da empresa. 
Elaborar clippings, pautas, releases, textos em geral, boletins internos, vídeos, 
programas institucionais, folders, cartazes e outros materiais. Coordenar e controlar a 
confecção de impressos e publicações destinadas ao público interno e externo. Viabilizar 
a divulgação e publicação de matérias de interesse da organização. Prestar assessoria de 
comunicação. Coordenar a promoção, padronização, execução, veiculação, registro e 
guarda de informações, notícias e publicações relacionadas à empresa. Desenvolver e 
acompanhar o site. Promover a manutenção do acervo e projeção da imagem 
institucional da empresa. Executar, de acordo com a necessidade da empresa, outras 
atividades de mesma natureza e complexidade previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo em Relações Públicas. Diploma de curso 
reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Registro Profissional do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Normas 
(Decreto nº 63.283, de 26 de setembro de 1968, que aprova a Lei 
nº 5.377, de 11 de dezembro de 1967, art 2º, 5º e 6º, que 
regulamenta o exercício profissional de Relações Públicas). 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Comunicação 58 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Zootecnista 4.52 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Assessorar a Gerência de Defesa Sanitária Animal no planejamento, organização, 
coordenação, execução e controle dos projetos, programas, ações, atividades e educação 
sanitária animal ligados à rastreabilidade animal, melhoria genético-racial, bem estar 
animal e na fiscalização em eventos com aglomerações de animais. Executar, de acordo 
com a necessidade da empresa, outras atividades de mesma natureza e complexidade 
previstas em normas legais da profissão. 
 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo em Zootecnia.  Diploma de curso 
reconhecido pelo MEC. 

Registro Profissional Conselho Regional de Medicina Veterinária. 

Normas 
Lei nº 5.550, de 4 de dezembro de 1968.  
 

Habilitação Especial Carteira nacional de habilitação categoria B. 

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Analista de Apoio de Zootecnia 71 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Engenheiro Agrimensor (em extinção) 4.53 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Supervisionar, coordenar, orientar, executar, avaliar e acompanhar atividades técnicas. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação 
Ensino Superior Completo de Bacharelado em Engenharia de 
Agrimensura. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Engenheiro Agrimensor (em extinção) 82 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Engenheiro Florestal (em extinção) 4.54 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
Supervisionar, coordenar, orientar, executar, avaliar e acompanhar atividades técnicas. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Superior Completo de Bacharelado em Engenharia Florestal. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Engenheiro Florestal (em extinção) 83 
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CÓDIGO GRUPO 

OCUPACIONAL Agente de Nível Superior 04 

 
CÓDIGO 

OCUPAÇÃO Geólogo (em extinção) 4.55 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCUPAÇÃO 
 
Supervisionar, coordenar, orientar, executar, avaliar e acompanhar atividades técnicas. 
 

REQUISITOS EXIGÊNCIAS PARA CONCURSO 

Formação Ensino Superior Completo de Bacharelado em Geologia. 

Registro Profissional  

Normas  

Habilitação Especial  

Tempo de Experiência  

 
FUNÇÕES DA OCUPAÇÃO CÓDIGO 

Geólogo (em extinção) 84 
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ANEXO III – TABELAS SALARIAIS DA CIDASC 
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ANEXO IV – QUADRO DE MIGRAÇÕES DAS FUNÇÕES ATUAIS 
PARA AS NOVAS OCUPAÇÕES E GRUPOS OCUPACIONAIS 

  
 
 

 



 99

ANEXO V – QUADRO DE EQUIVALÊNCIA DE REFERÊNCIAS 
 
 

 
 


