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1- NOÇÕES PRELIMINARES
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1. APRESENTAÇÃO

11 O Conselho de Arquitetura e Urbanismo como autarquia federal tendo como função onentar, disciplinar e
fiscaHzar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo zelar pela fiel observância dos princípios de 
ética e disc1phna da classe em todo o territóno nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do 
exercício da arquitetura e urbanismo, estrutura neste documento o Plano de Cargo. Carreira e Remuneração 
- PCCR dos seus empregado-s.

1 2 O PCCR caracteriza-se como um instrumento de organização e normalização do vinculo empregalicio entre 
o CAU/BR e seus empregado:s, além de contribuir para a política de recursos humanos

1.3. Sustentado, teoricamente, em premissas modernas de gestão, o PCCR contempla uma serie de alternativas 
que permitem ao gestor administrar os recursos humanos de forma estimulante e competitiva valorizando 
o conhecimento. a competência e o desempenho da força de trabalho.

2. JUSTIFICATIVA

2 1 Um Plano de Cargo, Carreira1 e Remuneração consbtu1-se em instrumento relevante de gestão e deve
contemplar principies fundamentais, como flexibilidade, mobilidade funcional. motivação profissional 
racionalidade administrativa etc., que promovam o estimulo ao desenvolvimento pessoal e profissional. 
propiciem oportunidades de progressão funcional com possibilidade de desempenho de atividades em 
diversas áreas operativas, atendendo a níveis de proficiência técnica requeridos pela organização. 

2 2 O CAU/BR, como organização dotada de personalidade juridica de direito públíco necessita de ferramentas 
consistentes para genr seus recursos humanos, não só voltadas ao atendimento dos requisitos legais, mas, 
fundamentalmente para integrar suas atividades e ampliar a produtividade, dentro de uma visão de 
prestação de serviço de interesse público, tomando o processo decisório mais eficaz. 

3. OBJETIVOS

3.1 São objetivos específicos do PCCR.
3 1 1 Delimitar atribuições dE?veres e responsabilidades inerentes a cada cargo 
3 1 2 Definir especificações de cargos: 
31.3. Estabelecer uma estrutura de cargo público, carreira e remuneração; 
3 1 4 Oferecer oportunidades de remuneração capazes de produw continuada eslimulaçâo nos 

empregados, elevando seus padrões de produtividade. 

4. DEFINIÇÕES

4 1 As definições dos termos utilizados neste PCCR estão apresentadas a seguir
4.1.1 Análise do Cargo - 01.z respeito aos aspectos extrinsecos do cargo, tais como as características 

pessoais que os ocupa,ntes dos cargos devem possuir para poder exercê-lo (instrução necessàna 
experiência anterior, competências). responsabilidades (supervisão de pessoas, material, 
equipamentos e ferramentas) e condições de trabalho (ambiente fisico do trabalho, nsco de 
acidentes). 

4 1 2 Avaliação de Cargo (Método por Pontos) - É a determinação do valor rela11vo aos cargos no 
CAU/BR, segundo fatores pré-determinados e em graus crescentes de complexidade. a partir de 
um sistema analítico de pontos que visa a disciplinar as relações entre os valores atribuídos à 
escolaridade, experiência, complexidade das tarefas e responsabilidades � 

•ro 

4 1 3 Avaliação de Desempi.�nho - Ê o processo destinado a medir o cumprimento das metas e as � 
competências e consequentemente os resultados dos empregados no exercic,o das atividades

� 
'õ.o 

dos cargos; 1 e.. 



4 1 4 Cargo - É o conjunto de atribuições, responsabilidades e requisitos necessários para o alcance 
dos resultados le,,ando em consideração a natureza do trabalho, a complexidade e as 
competências exigidas para a sua execução. 

4 1 5 Cargo Público - É o conIunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um empregado; 

4.1 6 Carreira - Refere-se à trajetória da vida profissional, a sequência de posições ocupadas de um 
individuo na organização. O crescimento na carreira é resultado da Junção de oportunidade de 
crescimento desempenho do empregado e orçamento; 

4 1 7 Competência - Diz respeito ao quantum de valor que o empregado adiciona ás atividades, 
produtos e resultaclos da organização; 

4.1.8. Descrição de Car90 - Diz respeito aos aspectos intrínsecos do cargo (tarefas e atividades, 
periodicidade, métúdos de trabalho adotados e objetivos) que o torna distinto de todos os outros 
cargos existentes na organização; 

4 1 9. Enquadramento na Tabela de Remuneração - É o posicionamento do empregado ocupante de

cargo público na Tabela de Remuneração do PCCR; 

4 1.1 O. Especificação de Cargo -Consiste na identificação dos requisitos necessários para o desempenho 
das tarefas ou atrit,u1ções de um cargo. Abrange a escolaridade, o nivel da complexidade da tarefa 
e as responsabilidades que o ocupante do cargo deve possuir bem como as condições de trabalho 
e riscos que o envolvem, 

4 1 11. Faixa de Remuneração (Faixa A. Faixa B, Faixa C e Faixa D) - É o intervalo de nlveis-padrão 
(valores da remuneração que compõem a Tabela de Remuneração do PCCR); 

4 1 12 Função- É o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades relacionadas ao cargo ocupado 
pelo empregado; 

4 1 13 lnternivel - É o Intervalo percentual ou de valor entre um nível-padrão e outro da Tabela de 
Remuneração do PCCR: 

4 1 14 Nivel-padrão- Diferentes valores da remuneração que compõem a Tabela de Remuneração; 

4 .1.15. Ocupação - É a classe especifica de tarefas de um conjunto de funções pertencentes a um cargo, 
não necessariamemte exercida de maneira sistemática: 

4 1 16. Progressão funcional - É o crescimento do empregado na tabela de remuneração, subdividindo
se em promoção horizontal e progressão vertical: 

4.117 Promoção Horizointal - É a passagem de um empregado de um nível-padrão para outro, dentro 
do mesmo cargo, pelo tempo de serviço (antiguidade) ou como forma de recompensar pelo mérito 
aqueles que se destacam da média, Identificados, nesse caso, por processo de avaliação de 
desempenho: 

4 1 18 Progressão Vertic:al - Movimentação de uma faixa de remuneração para outra (Faixa A Faixa B 
Faixa C e Faixa D) dentro de um mesmo cargo. 

4,1.19. Tabela de Remuneração - É o conjunto de valores da remuneração base dos cargos/ocupações 
ordenados em níveis-padrões; 

4.1 20. Tarefas ou atribuições - São as atividades individualizadas executadas por um ocupante de cargo, 

4 1 21 Requisitos de acesso - Consistem no conjunto de requisitos exigíveis e desejáveis para o 
preenchimento do exercício das atividades dos cargos em seus diferentes níveis de complexidade 

4 1 22 Vencimento - Corresponde ao vencimento básico estabelecido para o respectivo cargo/ocupação. 

5. ESTRUTURA CONCEITUAL DO PCCR

5.1. A estrutura conceituai do PCCR do CAU/BR é formada por dois cargos amplos em carreira, como mostrado 
a seguir 
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PLANO DE CARGO, CARREIRA E 
REMUNERAÇÃO 

-PCC R-

1 
1 1 

EMPREGO EM CARREIRA EMPREGO EM CARREIRA 

Profissional de Suporte Profissional Analista 

Técnico - PST Superior - PAS 

5.2. As profissões regulamentada:s, quando nomeadas pelo CAU/BR, estarão identificadas por sua titulação 
privativa, destacada como ocupação e corresponderá, efetivamente, á escolaridade estabelecida pelos 
dispositivos legais que regem a matéria. 

6. AVALIAÇÃO DOS CARGOS

6.1. A avaliação dos cargos é a determinação do valor relativo aos cargos na orgamzação segundo fatores pré
determinados com pontuação definida Neste sentido, foi utilizado o Sistema Analítico de Pontos para 
disciplinar as relações entre os valores atribuldos, compensar financeiramente de forma equitativa e, 
principalmente oferecer parâmetros uniformes para necessidades futuras de valoração de novos cargos 

6,2, Os fatores utilizados para a avaliação e valoração dos cargos do PCCR atendem ás seguintes condições 
básicas. 

6.2.1. ADEQUABILIDADE· estar em conformidade com o tipo de cargo a ser avaliado e ainda coerente 
com as atividades do Conselho, 

6.2.2. OBJETIVIDADE: estar relacionados com os cargos e não com seus ocupantes; 

6.2.3 GRADAÇÃO ocorrer nos cargos em graus de intensidade diferente e variável, 

6.2.4. DEFINIÇÃO: ser susceptlvels de definição clara e objetiva e graus de intensidade com as mesmas 
caracteristicas 

6.3. Para os cargos do PCCR, mostrnu-se suficiente a elaboração de um único Sistema de Avaliação de Cargos 
mediante a utilização do conceiito de cargos amplos aliados à prefixação de graus de complexidade nos 
nive1s-padrâo da Tabela de Remuneração. 

6 4. Para a avaliação dos cargos foram escolhidos os fatores constantes do quadro a seguir e atribu1dos 
percentuais proporcionais à ci3pac1dade de remuneração expressa pelo valor da correlação e assim, 
distribuídos os pontos aos grau:s de cada fator 

Quadro 1: FATORES DE AVALIAÇÃO 
FATOR 

Escolc1ndade 

% 

30 

Experiênaa 10 

Complexidade das Tarefas 20 

Responsabilidade por Contatos 20 

Responsabilidade por Dados Confidenciais 20 

TOTAL 100 

6.5. Estes fatores são utilizados na DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS (Item 11) 

ro 

e: 
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7. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇt,O DOS CARGOS

7 1 As descnções e as especificações dos cargos do CAU/BR contemplam o registro formal das principais
tarefas e dos requisitos físico, mental e comportamental que lhes são inerentes e estão assim apresentadas 

7.1 1 DESCRIÇÃO DO CARGO 
7.1.1. 1 Identificação: exibe o titulo do cargo e a perspectiva de progressão funcional definida na 

Tabela de Remuneração do PCCR: 
7.1.1.2. Descrição sumaria: sintetiza o trabalho. definindo as principais atividades do cargo; 
7.1.1.3 Principais atnbu1ções descrição das princ1pa1s tarefas, deveres e responsabilidades mais 

usuais inerentes ao cargo. 
7 1 2. ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

7 1 2 1 Atributos: esllabelecem os pnncipa1s requisitos necessários ao pleno desempenho das 
atribuições cometidas ao cargo. 

8. ESTRUTURA DE REMUNERA11ÃO

8.1 Os objetivos da estrutura de remuneração são:
8.1 1 Compor um esquema de remuneração, d1stribuldo na Tabela de Remuneração capaz de atrair e 

manter pessoal qualific;ado e estimulado para as diversas posições de trabalho no CAU/BR, além de 
oferecer ao empregado perspectivas de progressão funcional em concordância com o seu 
desempenho, sua capacidade e habilidade profissional; 

8.1.2 Evitar. mternamente, disfunções organizacionais advindas de desequilíbrios e desigualdades salariais; 
e 

8 1.3 Concorrer em diversos segmentos do mercado de trabalho nas áreas inerentes à sua atuação de 
forma a absorver os melhores profissionais disponíveis. 

8 2 Os obJetivos acima fixados exigem a compatibilização da estrutura de remuneração com a de cargos, pois 
os mesmos são interdependentes e 1ndissoc1ãveis, visto que determmam a progressão funcional do 
empregado dentro do CAU/BR 

8,3. TABELA OE FIXAÇÃO DE VALORES SALARIAIS 
8.3 1 A Tabela de Remuneração, estruturada em um percentual de 3,5% do menor até o maior valor esta 

apresentada a seguiir: 
Quad1ro 2 - TABELA DE REMUNERAÇÃO DO PCCR 

NV-PO SALÁRIO NV-PO SALÁRIO NV-PO SALÁRIO NV-PO SALÁRIO NV-PO SALÁRIO 

� 1 3 9;Õ,ÕÕ 12 5.708,48 ___l!.. 1 8.334,21 � _12.167,69 45 117 764,47 l
2 J:ô46� 13 5 908,28 24 8 625.91 35 12.593,56 46 18 386.22 

� � 188,� 14 T 6 115,07 ,� 18.927,81 L 3613 034,341 47 '19.029.74 J 
4 4 335.09 15 6.329,10 26 9.240,29 37 13 490.54 48 19.695.78 
5 4.486,81 16 ] 6.550,61 � _!_563,�8 � 13.962,71 49 20.385.13 
6 4 643,85 17 6 779.89 28 9.898,43 39 14 451,40 50 21 098,61 
7 4.806,39 1 18 7.017,18 1 29 110.244,87 40 114.957,20 51 21.837,06 
8 4.974 61 1 19 7 262.78 30 10.603.44 41 15 480.71 52 22.601,36 
9 s.148.n l 20 1.516.98 31 L 10.974.56 42-16.022.53 53 23_392.41
10 5_128,93 21 7 780,07 1 32 111.358,62.__ 43 16 583,32 54 124.211.14 
11 5.515,44 22 8.052,38 33 11.756,� 44 _17 163.73 55 25.058,53 

NV-PD = Nlvel.Pedráo 

8.3.2 A Tabela de Remuneração sera corngída anualmente (data base) no(s) percentual(is) definido(s) 

\' 

[",. 
ro 
e: 

,ro 
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em Acordo Coletivo de Trabalho, se houver. 

9. DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS-P)�DRÕES EM FAIXAS SALARIAIS

�,, • 1 · 
� ve, 

9 1 O Plano de Cargo Carreira e Remuneração - PCCR prevê em sua estrutura de remuneração a d1stribu1çào
de níveis-padrões nas Faixas "A", B", ·c· e 'D" dos respectivos cargos conforme demonstrado nos Quadros 
a seguir 

Quadro 3-A. PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO- PST 
r NV-Po 1 -:;- r a 4 s 6 1 

-

8 9 
A- --; � 

SAI..ARIO 3 �0.00 4 0.116.85 4 188 49 4 335.09
1

4 486,81 4 ô43.85 4 806,39 4 974,61 5 148.72 

B 
NV-PO j 10 J 11 f � 1 13 

_ 
_1_4 _ � 16 17 18 

SAI..AR1O 5.328,93 5 5115.44 5 708.48 5 908.28 6 115,07 
I 

6 329, 10 6 550,61 6 779.89 7 017 18 
NV-PD 19 20 21 � 23 24 25 26 27 

e SALAR10
1

1262.78 1516,98 ,"18õ,õ1 8 052,38 T a.334.2 1 a 625.91 8 921,a1 9 240.29 9 563,70 
NV-PD 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

D SAI.ARIO 19 898.43 ��7 I 10 603.44 1 0.974 56 11.358,67 J 11 756,23112 167.69 , 12 593,561
NV-PD: Nfvel-PadrSo 

Quadro 3-C. PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR- PAS 

A � f 21 r�'. �3 T 24 I 25 l � I 27 J 28 l � 
:i;;�º 7

7:�
,07 8 

º:�-
38 t ":" 1 ":·" t ·�:" ":" 1 • �: 10 

1 

9 
'::" 10 '

,� 
87 j

� 
8 

SALÁRIO J 1 0 603,44 l 10�,i.s6 1u58,67 11756.23 12 167.69 12.593.56 13 034.34 13�9054 13 9�1 
: NV-PO 39 40 4 1 42 43 44 45 46 47 

c j SALAR10114451,40 i4.951;,20 �1 ps:õmJ JITTBJ,32 J �3 J ITT64.47 [16386.22 ( 19 029,74 [ 
NV-PO 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

D ... SALÁRIO 19 695.78 l 20 38!;,1 3 I �098.61@m:õs 22 601,36 23 392 41 24.21 1 1D 2s'iã.sJ I ] 
NV-PD = NlveJ.PadrSO 

10. TRANSIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL. PARA O NOVO PCCR

1 O 1 A implantação do PCCR acarretará em alterações de vencimentos, na nomenclatura dos cargos e nas
atribuições dos empregados. A transição da situação atual para a nova tabela se dará mediante o 
enquadramento da remunera�10. 

10.2 Todos os empregados deverão adenr, formalmente, ao PCCR. assinando o Termo de Adesão, dentro do 
prazo a ser estipulado pelo Presidente. Deverá também constar em Resolução os nomes de todos os 
empregados e os respectivos cargos onde serão enquadrados. 

10.3 A junção dos respectivos cargos, com inserção dos empregados na nova situação, obedecerá à 
correspondência, identidade e similaridade de atribuições entre o cargo de origem e o cargo que for 
enquadrado. conforme está demonstrado no quadro a seguir 
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Quadro 4 .. CARGOS ATUAIS versus NOVOS CARGOS DO PCCR 

OE PARA 

CARGO EFETIVO ATUAL 

1 Assistente Adm1n1Slfauvo 
2 Assistente de lnfoonabca 
3 Assistente Tec111co Contabd 
4 As51stente de Orçamento e Finanças 
5 Tesour81f'O· 
6 Ad1109ado 
7 Analista de Compras, Con1tatos. ConvénlOS e Lte1taçôes 
8 Analista de Conltoladona 
9 Anahsta de Doa.imentaçao e Protocolo 
10, Anahsta de Eventos e Passagens 
11 Analista de Geslào de Pessoas 
12 Analista de Infraestrutura de Tecnologia da ln fomlação 
13 Anahsla de Comunicação 
14 Analista de Orçamento 
15 Analista de OuVldona 
16 Analista de PlaneJamento e Gestáo da Estrat1!!g1a 
17 Analista de Processos 
18 A,lal,sta Técnico 
19 Anahsta de Relações lns�tuoona,s 
20 Analista de Relações Leg,slabvas 
21 Analista de Sistemas 
22 Anahsta de Geotecnolog,a 
23 Analista Tec111co de órgaos Colegiados - Êntase em Ensino, Formação e 

RelaçOes lntemaC1011a1S 
24 Anahsta T ecn1co de Ôlgãos Colegiados • Ênliase em Prâbca Profissional 
25 Anahsta Técnico de Órgãos Colegiados - Ên1lase em Plane1amento e 

Adm,mstração 
26 ContadOf 
27 Seeteténo(a) E'X8Qlbvo(a) 

CARGO f 
PROPOSTO 

PROFISSIONAL DE 

SUPORTE TECNICO 
PST 

PROFISSIONAL 

ANALISTA 
SUPERIOR • PAS 

OCUPAÇÃO 

✓ Assistente Administrativo 

✓ Tecmoo Espeaahzado

✓ AssIstenle de TI 

,1 Ad11098do 

✓ Analista T éon1co

✓ Arquiteto e Urbanista 

✓ Anal,sta de lnfraesll\ltura de TI 

✓ Analista de Sistema de lnfonnaçào

✓ ContadOf 

✓ Jornalista (lnciuldo eoo1011ne Portana
t l/Jll81iva n• 50 de 26 óe ourubro de
,016)

/') A ocupante desse ca,go terá o /1/ulo de TesoortNro • mantido e con/lnuará ,eaizendo as atnbuiçóes compat1veis com o ca,po ocupaf10 11 estará submetí<Ja ,.� 
mesmas regras de progressao e promoçào estabel9Cldas no PCCR. Esse ca,go poonanecerá em eKhnç{lo enquanto houver frequência noo mais podendo ser 
preenr.ludo por nol'O empregado 

10.4 Para o enquadramento da n:muneração será considerado o valor da remuneração nominal recebido à época 
do enquadramento. 

11. DESENVOLVIMENTO DOS EMPREGADOS

11.1 A Promoção Honzontal por Merecimento (mudança de nível-padrão da Tabela de Remuneração) ocorrera 
a cada dois anos em decorrência do desempenho/comportamento registrado no histórico funcional e nos 
resultados obtidos no procE?sso de Avaliação de Desempenho. 

11 2. A Promoção Horizontal por Antiguidade (mudança de um (1) nivel-padrão da Tabela de Remuneração) 
ocorrerá a cada 2 (dois) ani:>s em decorrência do tempo de serviço no CAU/BR, após concorrer no processo 
de promoção horizontal poIr merecimento. 

11 3. A Progressão Vertical (mudança de faixa de remuneração na Tabela) se dará em decorrência das 
necessidades de serviço do CAU/BR, do desempenho profissional, atendendo aos requisitos de acesso e 
disponibilidade numérica e orçamentána, por decisão do Presidente. 

12. CONSIDERAÇÕES TRANSITÔFUAS

12.1 No chamamento de candidatos posicionados no Cadastro de Reserva elaborado a partir do Concurso
Público 1 /2013, com vistas à admissão de novos empregados públicos, enquanto vigorar o prazo de validade 
do mesmo Concurso Publico. o CAU/BR deverá observar as regras estipuladas no respectivo Edital �Normativo notadamente a ordem de classificação dos candidatos e a correlação entre os cargos previstos e
no concurso e as vagas que forem abertas como preferência obrigatória para a admissão. :� 

12.2. No caso de o PCCR promover fusão entre os cargos públicos ofertados por ocasião do Concurso Pú�ico r 
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1/2013, e não sendo o caso de extinção do local de trabalho originário, o deslocamento de pessoal para 
locais de trabalho diversos cio de lotação orig1nána atenderá a cntérios objetivos de remaneJamento de 
pessoal, os quais deverão prever consulta dentre todos os que atenderem aos requisitos para o 
remanejamento e levar em conta o interesse do empregado público a ser deslocado. 

12.3. Ao empregado público que optar por não aderir ao Plano de Cargo Carreira e Remuneração (PCCR) serão 
aplicadas as seguintes disposições. 

12.3 1 Terá seu direito á negativa resguardado 

12.3.2. Terá mantido seu caíf10 atual na condição ·em extinçao·; 

12.3 3 Terá assegurados os reaJustes salarias lineares na fonna do ACT -Acordo Coletivo de Trabalho. 

12.3 4 Não será beneficiário do regime de progressão/promoção e demais vantagens previstas no PCCR 

13. CONSIDERAÇÕES GERAIS

13.1. O empregado do CAU/BR escolheu trabalhar em uma instituição que tem por finalidade "orientar, disciplinar 
e fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios 
de ética e disciplina da classH em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do 
exercicio da profissão, visando• a melhoria da qualidade de vida, a defesa do meio ambiente e a preservação 
do patnmõnio cultural do País e, quanto maior a proficiência e utilidade do serviço prestado, maior será a 
necessidade do CAU/BR em manter esse profissional competente 

13.2. O Plano de Cargo, Carreira e Remuneração - PCCR pretende ser a resposta eficaz à plena satisfação 
profissional do corpo funcional do CAU/BR 
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li - DESCRIÇÃ1D E ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 



1. PROFISSIONAL DE SUPORTiE TÉCNICO · PST
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1.1 DESCRIÇÃO SUMÁRIA. Ex1�cutar atividades pertinentes aos serviços operacionais, técnicos e
admlnistraüvos, tendo em vista o funcionamento do CAU/BR 

1.2 ATRIBUIÇÕES GERAIS· 

1.2.1. Solicitar matenal ale escritório ao setor de almoxarifado; 
1 2.2 Apoiar a realização dos eventos das diversas áreas do CAU, 
1.2.3. Efetuar atendimento ao público interno e externo, prestando e/ou levantando Informações. 
1.2.4 Auxiliar nas atividades administrativas e operacionais relativas ao atendimento aos profissionais, 

colaboradores vinculados ao Conselho; 
1 2 5 Elaborar ofícios, atas, memorandos, relatónos, entre outros. 
1 2 6 Organizar e manter arquivo dos documentos diversos. 
1.2.7. Auxiliar na execuçi3o de atividades administrativas e operacionais; 
1 2 8 Executar serviços gerais de digitação. arquivo protocolo, registros anotações e 

encaminhamento; 
1 2 9 Operar microcomputadores e fax, 
1 2 1 O Atualizar sistemas de informações, 
1.2.11 Apoiar na execução e fiscalização de contratos. 

1,3 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES: .ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

❖ Secretaria Geral da Mesa - SGM

1.3. 1 Organizar os documentos físicos e arquivos eletrônicos das Comissões, Plenário. Orgâos 
Colegiados e SGM (arquivar organizar e manter atualizados os documentos nos arquivos fis1cos 
na rede compartilhada), 

1 3.2 Acompanhar os Protocolos SICCAU tramitados para a Plenana, Conselho Diretor, Comissões e 
Órgãos Colegiados, verificando a pertinência e da ma teria junto ao analista, coordenador e SGM 

1.3.3. Acompanhar o e-mail institucional das Comissões, Plenáno. órgãos Colegiados e SGM, 
mantendo o analistai informado; 

1 3.4. Auxiliar na elaboração das minutas de pautas, súmulas, atas e deliberações, memorandos, 
oficies e outros documentos de responsabilidade das Comissões Conselho Diretor Plenário 
Órgãos Colegiados 1� SGM, 

1 3.5 Solicitar e acompanhar as convocações dos conselheiros e convidados para as reuniões e 
eventos de responsabtlidade da SGM, 

1.3.6 Recepcionar as Correspondéncias e Processos Administrativos {documentos físicos) 
endereçados às Comissões, Plenário, órgãos Colegiados e SGM, 

1 3.7 Auxiliar os analistas coordenadores e Secretàna Geral na elaboração de fluxogramas, Check-

1.3.8 

1 3.9 

1.3.10 

list, relatórios, planIltlas de controle, no preenchimento do plano de ação e outros documentos 
das Comissões, Conselho Diretor Plenário, órgãos Colegiados e SGM 
Auxiliar os analistas, coordenadores e Secretária Geral na elaboração de base documental e no 
acompanhamento da organização e realização dos Eventos das Comissões, Plenário, órgãos 
Colegiados e SGM junto aos setores responsáveis: 
Preparar as listas de presenças das reuniões de Comissões, Conselho Diretor e Órgãos 
Colegiados, colher as assinaturas e encaminhar para a Gerência Administrativa 
Anotar os encaminhamentos durante a reunião das Comissões Conselho Diretor Plenário, 
Órgãos Colegiados e SGM 
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1.3 11 Auxlliar nas demandas surgidas durante a reunião das Comissões. Conselho Diretor, Plenário, 
Órgãos Colegiados e SGM, 

1.3.12 Atender aos CAUl'UF {telefone, e-mail) no sentido de esclarecer duvidas e prestar onentações, 
dentro de suas competências e atribuições, 

1 3 13. Interagir com outn:ls setores do CAU/BR para esclarecimentos; 
1.3.14 Manter atualizado o calendário anual de reuniões e eventos das Comissões. Conselho Diretor 

Plenário. Órgãos Colegiados e SGM para publicação no sitio eletrônico deste conselho conforme 
indicação da Secretária Geral da Mesa 

1 .3 .15 Fazer interlocução com o setor de eventos e passagens. verificando demandas pertinentes aos 
eventos realizados pela SGM, Comissões. Órgãos Colegiados e Plenána. 

1 3 16 Organizar os documentos flslcos e arquivos eletrônicos da SGM {arquivar, organizar e manter 
atualizado os documentos e na rede compartilhada). 

1 3.17 Elaborar as folhas de votação que serão anexadas ás Deliberações Plenárias: 
1.3.18 Organizar, transportar (com o auxilio da GERAD) e guardar o material físico de competência da 

SGM que será utilizado na Plenária e colocá-lo em local adequado para o transporte, 
1.3.19. Anotar o resulté1do na folha de votação durante a Plenána, Imprim1r matenaIs quando 

demandados e auxiliar os conselheiros e superiores em demandas diversas: 
1 3.20. Auxiliar na proieção dos documentos de acordo com a pauta da Reunião das Comissões, 

Plenário, Órgãos Colegiados e SGM: 
1.3.21 Disponibilizar o aud10 da reunião (verificado pela GERAD) para a empresa de transcrição: 
1 3.22 Retirar material flsico da mala utilizado na Plenária; 
1.3.23 Realizar outras al!vidades correlatas da unidade de lotação, dentro de suas competências e 

atribuições 

❖ Serviços Compartilh.sdos

1.3.24 Planejar, organizar e executar as atividades da sua área de atuação com base nas 
determinações cio superior imediato. cumprindo as normas e instruções de serviços, com 
eficácia, para o clesenvolv1mento das rotinas de trabalho; 

1 3.25 Auxiliar no preparo de projetos e relatórios em geral; 
1 3.26. Realizar atendimento de chamados registrados em ferramenta de gestão de demandas, de 

relacionamento ou similar para todo o CAU, teleatendimento qualificado ou qualquer interessado 
autorizado pelo CAU; 

1 3.27 Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

❖ Serviços Administrativos

1.3.28 

1 3.29. 
1 3.30 
1 3.31 

1.3.32. 

1 3.33. 

, Compras, contratos e licitações 

Ajudar na realização das pesquisas de preços. contribuindo para a escolha ma,s adequada com 
relação aos espaços e demais recursos a serem utilizados; 
Apoiar a administração nos cancelamentos de contratos em geral, 
Apoiar e elaborar relatórios da Gerência Administrativa referente a sua área de atuação; 
Apoiar a realização e formalização de contratos em geral. bem como a inserção de dados 
contratuais em sistema próprio; 
Auxiliar na realização de pesquisas em documentos, com o mtu,to de fornecer informações para � 
as ações do CAUIBR e difundir a transparência; 

n1 

Apoiar o gerenciamento de transposições entre centros de custos e rubncas contábeis da -�
Gerência Administrativa, 

Í' ;l:



1 3.34 

1.3.35 

1.3.36 

1 3.37 

1 3.38 

1 3.39 

1.3.40 

1.3.41. 

1342. 

1.3.43. 

1.3.44 . 

1 3.4 5 

1.3.46. 

134 7 

1.3.48 

1.3.49 

1.3. 50 

1.3. 51 

1.3 52. 

1.3 53 

13 54 

1.3 5 5

1.3 56 

1 3. 57 

1 3. 58 

13 59 

1 3.60 

1.3.61 

1.3.62 

Atualizar os sistemas de controles e os sistemas de informações 

Auxiliar no controle e acompanhamento dos contratos de prestação de serviços de terceiros, 

Auxiliar nos proce1ssos de cobrança, reajustes dos contratos e controle dos pagamentos: 

Auxiliar nos serv,ç;os de tesouraria referente a recebimentos e pagamentos 

Elaborar e editar documentos técnicos e gerenciais, bem como notas técnicas sobre contratos 
de prestação de serviços, 

Atuar na fiscalização de contratos diversos, 

Elaborar, analisar e atualizar tabelas, quadros demonstrativos e outros documentos, bem como 
emitir listagens e relatórios quando solicitado; 

Elaborar memorandos e enviar para a gerência financeira os documentos onginais para 
pagamentos e liqulidações, 

Fiscalizar e orientar os trabalhos referentes aos contratos de serviços de mão de obra 
terceirizada: 

Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras. microcomputadores, 
processadores de textos, terminais de v1deo e outros, 

Participar/ realizar os pregões desde que habilitado, 

Preparar processos de compras, l1c1tações e pagamentos, 

Realizar contato ,com fornecedores por e-mail ou telefone para solicitação de propostas 
comerciais, 

Redigir, revisar, di91talizar e encaminhar documentos diversos: 

Zelar pelo cumprimento e contribuir para a divulgação das políticas de segurança da informação 
e contingenc,amento, 

Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

, Eventos, pas.sagens e diárias 

Acompanhar e participar dos eventos em sua totalidade, contribuindo para sua execução plena· 

Ajudar na realização das pesquisas de preços, contribuindo para a escolha mais adequada com 
relação aos espaços e demais recursos a serem utilizados; 

Apoiar e elaborar relatórios da Gerência Administrativa referente a sua área de atuação 

Auxiliar na reahzaç;30 de pesquisas em documentos, com o intuito de fornecer informações para 
as ações do CAU/EIR e difundir a transparência; 

Auxiliar na verificação prévia dos diversos ,tens planejados para cada evento visando assegurar 
sua execução com qualidade; 

Auxiliar no controle e acompanhamento dos contratos de prestação de serviços de terceiros 

Conferir e acompanhar a prestação de contas de passagens e diárias e pagamentos a 
fornecedores: 

Elaborar e editar documentos técnicos e gerenciais, bem como notas técnicas sobre contratos 
de prestação de serviços: 

Atuar na fiscalização de contratos diversos: 

Elaborar, analisar e atualizar tabelas, quadros demonstrativos e outros documentos, bem como 
emitir listagens e relatórios quando solicitado: 

Elaborar memorandos e enviar para a gerência financeira os documentos ong1na1s para 
pagamentos e liquidações; 

Operar equipamentos diversos. como máquinas calculadoras 
processadores de te,xtos. terminais de vídeo e outros, 

microcomputadores 
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1 3.63 Redigir, revisar, cligitalizar e encaminhar documentos diversos: 

1 3.64. Verificar o áudio 1jas reuniões para transcrição, 

1 3.65. Zelar pelo cumprimento e contribuir para a divulgação das pollticas de segurança da informação 
e contingenciamemto; 

1 3.66 . Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

1.3.67. 

1 3.68. 

1.3.69 . 

1370 

1 3.71 

1.3.72 

1.3.73. 

1 3.74 

1.3.75. 

1 3.76 

1 3 77 

13.78, 

1.3.79. 

1.3 80 

1 3 81. 

13 82. 

, Documentélçio e Protocolo 

Apoiar e elaborar relatórios da Gerência Administrativa referente a sua area de atuação 

Apoiar na cnaç�10 e manutenção de um Arquivo Geral, incluindo a custódia, classificação, 
descrição, avaliação. ordenação. arquivamento e recuperação dos processos do CAU/BR 

Apoiar na gestão, de armazenamento de dados locais e nacionais. 

Auxiliar na realização de pesquisas em documentos, com o intuito de fornecer 1nf armações para 
as ações do CAU/BR e dífund1r a transparência: 

Auxlliar na realização do planejamento e controle das atividades de protocolo; 

Auxiliar nas atividades de protocolo geral. 

Auxiliar no controle e acompanhamento dos contratos de prestaçào de serviços de terceiros: 

Elaborar, analisar e atualizar tabelas. quadros demonstrativos e outros documentos. bem como 
emitir listagens ei relatórios quando solicitado; 

Elaborar memorandos e enviar para a gerência financeira os documentos originais para 
pagamentos e liquidações, 

Atuar na fiscalização de contratos diversos: 

Executar as atividades de protocolo tais como o recebimento, a classificação o registro a 
distribuição, o controle da tramitação, a expedição {inclusive das carteiras profissionais dos 
arquitetos e urbanistas) e a autuação de documentos avulsos para formação de processos e os 
procedimentos cf elas decorrentes. 

Executar serviços gerais de digitação, arquivo, protocolo. controle de correspondências, 
registros e anotações, 

Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, microcomputadores. 
processadores de textos, terminais de vldeo e outros; 

Redigir revisar, d1g1talizar e encaminhar documentos diversos: 

Zelar pelo cumprimento e contribuir para a divulgação das políticas de segurança da informação 
e contlngenciarnento, 

Realízar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

, Serviços 13erais e Patrimõnio 

1.3.83. Acompanhar a utilização de insumos e recursos e controlar o estoque de ativos patnmonia1s 

1 3 84 Apoiar e elaborar relatórios da Gerência Administrativa referente a sua área de atuação: 

1 3 85 Apoiar a administração dos cancelamentos de contratos em geral da alçada da Gerência 
Administrativa: 

1 3.86 Apoiar o gerenciamento de transposições entre centros de custos e rubricas contábeis da 
Gerência Administrativa: 

1 3.87. Atualizar os sistemas de controles e os sistemas de informações; 

1 3.88 

1 3.89 

1.3.90. 

1.3.91 

Auxiliar na realização de pesquisas em documentos, com o intuito de fornecer informações para 
as ações do CP1U/BR e difundir a transparência; 

Auxiliar no controle e acompanhamento dos contratos de prestação de serviços de terceiros, 

Auxlhar nos processos de cobrança, reajustes dos contratos e controle dos pagamentos, 

Cadastrar móvHis, máquinas e equipamentos novos. no ativo permanente; 

lJ") 

T'"""1 



1.3 92. 

1 3,93. 

1 3.94 

1 3.95, 
13 96 

1 3.97 

1.3.98. 

1.3 99 

Comprar equipamentos e/ou suprimentos e miudezas: 
Conferir faturas de• serviços de telefonia, aluguel, condomlnlo, energia e outras. 
Elaborar e editar documentos técnicos e gerenciais, bem como notas técnicas sobre contratos 
de prestação de serviços: 
Atuar na fiscalizaç;§o de contratos diversos, 
Elaborar, analisar ,:i atualizar tabelas, quadros demonstrativos e outros documentos, bem como 
emitir listagens e relatónos quando solicitado, 
Elaborar memorandos e enviar para a gerência financeira os documentos originais para 
pagamentos e liquidações, 
Efetuar pagamentos e recebimento de numerârio, quando devidamente autonzados: 
Fiscalizar e orientar os trabalhos referentes aos contratos de serviços de mão de obra 
terceirizada, 

1.3.100. Inventariar e zelar pela manutenção de todos os bens móveis e imóveis se houver, tendo sob a 
sua guarda e contn::ile duas movimentações, empréstimos e cessões em comodato 

1.3.101 Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, microcomputadores. 
processadores de textos, terminais de vldeo e outros, 

1 3 102. Preparar processos de compras, licitações e pagamentos, 
1 3 103. Realizar contato com fornecedores por e-mail ou telefone para solicitação de propostas 

comerciais: 
1 3 104 Realizar inventârio do ativo permanente 
1 3.105. Realizar inventârio de materiais de expediente, 
1.3.106. Preparar termos de referência para aquisição de materiais de expediente, produtos de higiene e 

limpeza e gêneros alimentícios conforme demanda anual de consumo verificada no período 
anterior: 

1 3 107. Receber os materiais de expediente, produtos de higiene e limpeza, e gêneros alimentlclos e 
conferir a compatibilidade com as especificações contidas no termo de referência de compra: 

1 3 108. Gerenciar itens de almoxarifado disponibilizando os matenais solicitados, 
1.3.109. Recadastrar móveis,, máquinas e equipamentos na ocorrência de perda ou extravio da placa de 

identificação patnmonial: 
1.3 .11 O Redigir, revisar, digitalizar e encaminhar documentos diversos, 
1.3.111. Zelar pelo cumprimemto e contribuir para a divulgação das políticas de segurança da informação 

e contingenciamento; 
1.3112. Realizar outras ahv11jades correlatas da unidade de lotação. 

, Gestão de Peissoas 

1 3 113. Apoiar e elaborar relatórios da Gerência Administrativa referente a sua area de atuação, 
1.3.114. Apoiar na gestão de armazenamento de dados locais e nacionais; 
1.3 115. Apoiar no processo de recrutamento e seleção de pessoas; 
1.3.116 Apoiar o processo d1:! desenvolvimento e treinamento de pessoas; 
1.3.117. Apoiar o processo di:! rescisões contratuais: 
1.3 118.

1.3 119, 
1.3 120. 

Atuar como preposto no sindicato em rescisões contratuais, 
Atualizar os sistemas de controles e os sistemas de informações, 
Auxiliar na confecção de escala, aviso e recibo de férias; \O 

ri 1.3 121 
13122. 
1.3 123 

Auxiliar na emissão mensal da folha de pagamentos de pessoal; 
(1) 

Auxiliar na realizaçã() das atividades e demandas do plano de beneflc1os do corpo funcional, -�
Auxiliar na realização de pesquisas em documentos. com o intuito de fornecer informações para lY. �
as ações do CAU/BFt e difundir a transparência, 

1
1 
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1,3.124 Fazer o controle sistemático de (1) avaliação de período análogo ao estágio probatóno (2) 
banco de horas; (3) sistema de ponto eletrônico; 

1.3 125 Elaborar e editar documentos técnicos e gerenciais. bem como notas técnicas sobre contratos 
de prestação de serviços, 

13 126 Atuar na fiscalização de contratos diversos 

1.3127. Elaborar, anahsa1r e atualizar tabelas, quadros demonstrativos e outros documentos, bem como 
emitir listagens e relatórios quando solicitado; 

1.3 128. Elaborar memor.andos e enviar para a gerência financeira os documentos ongina1s para 
pagamentos e liquidações: 

1 3.129 Operar equipamentos diversos como máquinas calculadoras, microcomputadores 
processadores d13 textos, terminais de vldeo e outros; 

1 3 130 Organizar e manter atualizado o arquivo de pessoal e demais documentos pertinentes a área. 

1.3 131. Redigir, revisar, digitalizar e encaminhar documentos diversos; 

1. 3 132 Zelar pelo cumprimento e contribuir para a divulgação das políltcas de segurança da informação
e conllngenciam13nto; 

1,3.133 Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação 

❖ Serviços Financeiro:;

1.3.134. Acompanhar o Gerenciador Avançado de Demanda (GAD), onde são respondidas demandas 
externas do CAU/UF referente área financeira, sempre que necessário; 

1.3.135 AJudar no processo de resolução de dúvidas e solução de problemas reportados ao GAD, 

1.3 136 Apoiar na elaboração e controle de todo processo orçamentário anual do Conselho: 

1.3.137. Apoiar no acompanhamento, na análise, e no controle das etapas dos processos orçamentanos, 

1.3 138 Apoiar o gerenciamento de transposições entre centros de custos e rubricas contâbeis: 

1.3.139. Auxiliar a emissJ30 de dotação e disponibilidade orçamentána anual 

1 3 140 Auxiliar as áreas internas nas transposições e reprogramações orçamentárias. 

1.3.141. Auxiliar e acompanhar a evolução do SICCAU no que refere a ressarcImentos e compensação 
manual; 

1.3.142. Auxiliar na análise e no acompanhamento de: (1) despesas e receitas. e (2) orçamento dos 
CAU/UF; 

1 3.143. Auxiliar na classificação contábil e na classificação orçamentária, bem como em outras funções 
decorrentes de lleg1slação e regulamento de ordens financeiras; 

1 3.144 Auxiliar no acompanhamento e na revisão mensal das variações (Orçado x Efetivo); 

1.3.145 Fazer cálculo 13 conferência de pagamento de d1ânas e deslocamento dos Conselheiros 
Federais; 

1.3.146. Fazer o controle! de protocolos via SICCAU; 

1 3147 Elaborar, auxiliar e acompanhar as alterações das resoluções do Conselho que envolva a ârea 
financeira (diârias. passagens, ressarcimentos, taxas do conselho) 

1.3 148. Realizar análise dos ressarcimentos feitos pelos CAU/UF aos profissionais para prosseguir com 
a devolução de cota parte aos Estados, 

1.3,149. Realizar as liquidações manuais de boletos (Baixa Manual-SICCAU): 

1 3150 

1 3 151 

1 3152 

Executar outras funções decorrentes de legislação e regulamento de ordens Orçamentânas e 
Financeiras; 

Fazer o arquivamento e acompanhamento dos processos de pagamento, documentos de 
cobrança e documentos fiscais entregues para sua guarda, 

Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação 
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❖ Serviços Jurídicos

1.3.153. Apoiar a realização de eventos e de atividades externas da área: 

•• véli

1.3 154 Apoiar na gestão 1� armazenamento de dados e de informações locais e nac1ona1s custodiados 
pela área, 

1.3.155 Atualizar e manter os sistemas de controles da área: 

1.3 156 Acompanhar o andamento de processos judiciais de responsabilidade da área. 

1 3.157 Executar atividades de apoio administrativo e operacional de interesse da área incluindo o 
atendimento telefônico e a comunicação interna com outros setores e terceiros. 

1.3.158, Promover a organização e o controle de documentos e arquivos da área, 

1.3. 159. Auxiliar na realização de pesquisas em documentos. com o intuito de fornecer 1nfonnações para 
as ações da área 

1.3.160. Auxiliar no controlei e acompanhamento dos contratos de fornecimentos de bens e de prestação 
de serviços com terceiros: 

1.3 161. Conferir documentos tais como contratos, documentos de habilitação e de regulandade, atos 
normativos e ordinatórlos, dentre outros, 

1.3 162 Elaborar planilhas e informes para apoiar os controles gerenciais de responsabilidade da area, 

1. 3.163. Elaborar, analisar E! atualizar tabelas, quadros demonstrativos e outros documentos de apoio ás
atividades gerencia,is da área 

1.3.164 Encaminhar atos ou eX1ratos de contratos, aditivos, avisos de licitações, resoluções e outros 
documentos para publicação no Diário Oficial da União, respeitadas as atribuições dos setores 
administrativos do CAU/BR, 

1.3.165 Executar serviços de digitação, arquivo, protocolo, controle de correspondências, registros e 
anotações de intere!sse da área· 

1 3 166 Instruir processos de pagamentos referentes a aquisições e a serviços demandados pela área, 
promovendo o contmle de contratos e outras atividades correlatas de mesma natureza· 

1.3.167 Operar equipamentos tais como máquinas calculadoras microcomputadores, processadores de 
textos, terminais de vídeo e outros, incluindo o acesso a sistemas, já implantados e que venham 
a ser Implantados pelo CAU/BR. com o uso de senha pessoal, 

1.3.168 Redigir revisar digitalizar, reproduzir e encaminhar documentos diversos, 
1.3.169. Realizar atividades administrativas referentes ao controle e à organização de documentos em 

geral; 

1 3.170. Realizar atividades externas de interesse da área, Inclusive junto a cartónos, bancos, órgãos 
públicos, correios, etc; 

1.3 .171 Realizar inventário cio ativo pennanente, respeitada a penodic1dade fixada pela Administração; 
1.3.172. Realizar outras atividades correlatas da área de lotação. 

1 4, PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES-TÉCNICO ESPECIALIZADO

❖ Contabllidade

1 4,1. 

14.2 

1 4 3.

1.4 4 

Acompanhar e ajudar no processo de melhoria do SICCAU, como ajudar na criação de relatórios 
gerenciais, ou na meilhona dos já existentes, 

Acompanhar e realizar o processo de baixa e processamento de arquivos de retorno referentes 
à pagamentos realizados por profissionais; 

Acompanhar pagamentos de contribuições dos CAU/UF ao CAU/BR e elaborar planilhas e 
relatórios referentes; 
Ajudar no processo de resolução de dúvidas e solução de problemas reportados ao GAD: 
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1 4 5. Analisar prestaçües de contas dos CAUIUF básicos - fundo de apoio, e proceder com a 
realização de paçiamento de parcelas. 

1 4.6. Realizar as atividades da contabilidade, como realizar e acompanhar os registros contábeis, 

1 4 7 Realizar concilia<;ão da movimentação bancaria do Conselho, acompanhando a emissão de 
cheques, ordens de pagamentos, débitos, créditos e saldos 

1 4 8 Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

❖ Tesouraria

1 4 9 Auxiliar nos proc1:lssos de cobrança, reajustes dos contratos e controle dos pagamentos: 

1.4, 1 O Controlar o fluxo de caixa, registros de entrada e sai da de numerários. cheques, documentos de 
cobrança e outros documentos; 

1.4 11 Manter contato com as ínsUtu1ções financeiras e órgãos afins; 

1 4 12 Proceder a guarcla e conferência de numerános e valores em caixa e bancos; 

1 4 13 Efetuar depósitos e transferências bancânas 

1 4 14 Elaborar e contmlar as contas a pagar e contas a receber; 

1 4 15 Realizar a elaboração de (1) cobranças e acompanhamento dos pagamentos (2) relatórios de 
pagamentos e d13 despesas bancárias, (3) informes de rendimentos anuais. 

1 416 Fazer o arquivamento e acompanhamento dos processos de pagamento, documentos de 
cobrança e documentos fiscais entregues para sua guarda; 

1.4.17. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

1.5. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES - ASSISTENTE OE TI

1 51 Prestar suporte 'técnico ao Analista de Infraestrutura de TI I Analista de Sistema de Informação, 

1.5 2 Realizar atividades da Área de TI com base nas determinações do supenor ,mediato. fazendo 
cumprir as nom1as e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de 
trabalho: 

1.5.3. Realizar ativida,jes de apoio técnico em Tecnologia da Informação aos diversos setores do 
CAUIBR e dos CAUIUF; 

1.5 4 Executar suport13 técnico. ass1stênc1a e monitoramento a hardware software e demais atividades 
inerentes a Tecnologia da Informação; 

1.5 5. Apoiar a manutenção e disponibilidade de: redes, servidores, parque tecnológico sistemas, 
softwares e afins: 

1.5 6 Controlar os empréstimos de notebooks, HD's externos, mouses, teclados e demais 
equipamentos 1!3cnológicos do Conselho; 

1.5.7 Promover o adequado relacionamento e correta prestação dos serviços de terceiros em TI, para 
o Conselho,

1 5 8 Verificar e testar os equipamentos a serem utilizados durante a Reunião Plenána,

1 5 9 Zelar pelo cumprimento e contribuir para a divulgação das poliltcas de segurança da informação 
e contingenciamento· 

1 5 10 Realizar atendimento de chamados registrados em ferramenta de gestão de demandas, de 
relacionamento ou similar, para todo o CAU, tele atendimento qualificado ou qualquer 
interessado autonzado pelo CAU 

1 5.11 Realizar outras atividades correlatas da urndade de lotação. 

1 6. ESPECIFICAÇÃO DO CARGO "' 

e 

1.6,1. Escolaridade Ens,no Médio com�eto com habilitação técno:a especifica, quando necessário, r !/! 
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1.6.2. Complexidade das tarefas: Tarefas de natureza variada em seus detalhes. que exigem
conhecimentos  necessários para o planejamento, organlzaçao e sequência das operações ou
dos métodos próprios estabelecidos. e CUJO executor necessita receber orientação especifica 
em casos sem precedentes: 

1.6.3. Responsabilidade por contatos: Contatos internos ou externos de natureza diversa e complexa,
se malsuced1dos podem acarretar sénas repercussões ao prestigio e/ou às atividades do
Conselho; 

1.6.4. Responsabilídade por dados confidenciais. Acesso restrito a dados e Informações, internas e
externas, que se divulgadas podem acarretar pouca repercussao 

1 7. CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES: 
1 7 1 Conhecimento de rotinas administrativas e operacionais da área de atuação; 
1.7 2 Redação própria e fluência verbal; 
1 7 3 Domlnio de apllcatl1vos e sistemas Informatizados da área de atuação: 
1 7 4 Capacidade de comunicação e equilíbrio emocional 
1 7 5. Educação, cordialidade, prontidão e presteza; 
1 7.6. Relacionamento com público. clientes internos / externos e usuários de serviços 

1.8. NOTA IMPORTANTE 
1 8 1. A descrição das pnncIpaIs atribuições é compatível com as múltiplas atividades,

responsabilidades e competências do cargo publico contemplando caractensticas
multifunciona1s de trabalho abrangendo conhecimentos, habilidades e atitudes vinculados às 
especificidades da ,unidade de lotação. 

1 9 PROMOÇÃO NA CARREIRA 

CARGO: PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO- PST 

NV•PD -2. 3 4--r 5 - 6_--,--_7 1 8 ... 9 A SAtARIO 3 910.00 4 046.85 4 188.49 4 335.09 4 486.81 4 643.85 ' 4 806.39 4 974.61 15 148,72 1 

B 
I NV-PD � _ .22_ 12 13 14 15 16 . � i 

18 
SAlARIO 5 328.93 5 515.44 5 708.48 5 908.28 6 115 07 6 329, 10 6 550.61 6 779.89 7 017 181--- -----t-----t- - ---t- -- ---NV.PD 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

C SAtARIO 17 262.78 r 7.516,9817 780,0718 052,38 1 8 334,21 r 8.625,91 8.927,81 [ 9 240,29 9 563.70 
NV-PO 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

D SAtARIO 9 898.43110 244,87, 10 603.44110 974 56 11358.67 11756.23 12 167,69 l 12 593.56 
NV-PD : Nlve/-P8droo 

FAIXA "A" 

INGRESSO NO CARGO 

U 
NV-P01
PROMOÇAO HORIZONTAL: 
NV-PO; 2 a 9 

L 

FAIXA •e• 
PROGRESSÃO VERTICAL
IIIV-PO 10 
PROMOÇÃO HORIZONTAL
NV-PO 11 a 18 

FAIXA •c• 
PROGRESSÃO VERTICAL 
NV-PO 19 
PROMOÇÃO HORIZONTAL
NV-PO 20 a 27 

FAIX.A "O" 
PROGRESSAO VERTICAL
NV-PO 28 
PROMOÇAO HORIZONTAL
NV-PO 29 a 35 

PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR- PAS (numerações deste item alteradas conforme Portana Norrnati11a
n 50. d, ?ó de O' 11 bro de 201 artigo 1° li) 
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21 DESCRIÇÃO SUMÁRIA Elaborar. organizar, controlar, assessorar e orientar a realização de serviços 
especializados, técnicos e administrativos, tendo em vista o funcionamento do CAU/BR. 

2 2 A TRIBUIÇÔES GERAIS: 

22 1 Emitir relatórios sobre as atividades prestadas; 
2.2.2. Fazer leitura e envio de mensagens eletrônicas, 

2.2.3 Acessar sistemas informatizados adotados pelo CAU/BR. 

2.2 4 Analisar e instruir processos de sua competência, verificar toda documentação como 
numeração, assinaturas, digitalizações, etc., 

2.2.5. Fiscalizar contratos com fornecedores que prestam serviços correlatos à àrea de atuação: 

2 2.6 Apoiar a elaboraç;3.o de relatórios gerenciais 

2 2.7 Apoiar na organiz:ação e realização dos eventos; 

2.2 8. Elaborar ofic1os, memorandos entre outros documentos admtnistrat1vos de assuntos correlatos 
à sua função· 

2 2 9 Organizar e controlar arquivos; 

2.2.1 O Supervisionar Estagiários. 

2 3 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES-ADVOGADO 

2.3.1 

2.3.2 

2.3 3 

2.3.4. 

2.3 5. 

2.3 6 

2.3.7 

238 

2.3.9. 

2.3.10. 

2.3.11 

2 312 

2.3.13 

2.314 

2.3.15. 

Elaborar notas, pareceres e informações referentes a casos concretos, bem como estudos 
1urfdicos, nos assuntos de sua competência, por solicitação do Assessor Jurídico do Conselho: 
Examinar prévia e conclusivamente minutas de editais de licitação, bem como as minutas dos 
respectivos contratos, convénios, acordos ou tnstrumentos congéneres a serem celebrados e 
publicados inclusive ajustes ou aditamentos; 

Acompanhar o andamento de processos judiciais nos quais o Conselho tenha interesse, 

Oferecer informação e suporte técnico, em contenciosos que envolvam o Conselho 

Pronunciar-se sobre a legalidade dos procedimentos administrativos disciplinares dos recursos 
hieràrquicos e d1: outros atos administrativos submetidos à decisão da Presidência, Gerência 
Geral e Gerências do Conselho e do Assessor Jurídico do Conselho; 

Colaborar com os CAU/UF, por intermédio da Presidência oferecendo subsídios ou onentação 
jurídica, quando solicitado· 

Apreciar juridicamente recursos admtnistrativos e todos os demais recursos encamtnhados ao 
Assessor Jurid1co por solicitação da Presidência Gerência Geral e Gerências do Conselho, 

Prestar assessoramento jurídico aos órgãos colegiados do CAU/BR, exceto ao Plenáno; 

Participar das reuniões (ordinárias e extraordinárias} e serrnnânos dos órgãos colegiados do 
CAU/BR como assessor jurídico (apresentação de temas jurídicos correlatos, orientação dos 
Conselheiros); 

Elaborar e/ou nevisar minutas de resolução a serem aprovadas pelos órgãos colegiados e 
Plenário do CAU/BR; 
Elaborar e minis,trar treinamentos sobre processo e procedimento étlco-disc1pllnar para todos os 
CAU/UF, 

Colaborar com as áreas do Conselho na especificação de sistemas de acompanhamento 
processual e de processo eletrônico; 

Participar de reuniões Plenárias do CAU/BR em Julgamento de processos ét1co-d1sc1plinares. 
Assessorar comissões do CAU/BR, quando sohc1tado em orientações. pareceres. resoluções 
ações 1udic1a1s 1entre outros. 

Realizar outras allv1dades correlatas da unidade de lotação 

M 

N 
ns 
e: 



2.4 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES - ANALISTA TECNICO

❖ Gabinete e Gerência Geral

2 4 1 Organizar a agenda de contatos da presidência e da Gerência Geral; 
2.4 2. Solicitar viagens ,ao Gerente Geral e demais gestores do CAU/BR. providenciando requisição de 

passagens "check ins" e reservas de hotéis 
2,4.3. Realizar o control1e e a organização dos arquivos da área· 
2.4 4 Redig,r ofícios e documentos da Presidência e de outras áreas (em llngua portuguesa e 

estrangeira) e da Gerência Geral; Implementar sistema de MailMerge para confecção de ofic1os
circulares personalizados, 

2.4.5. Providenciar traduções e versões de textos em inglês, portugués e espanhol para todos os 
departamentos; 

2 4.6 Controlar o proto,colo SICCAU de entrada e saida de documentos, bem como follow up de 
protocolos tisicas e eletrônicos· 

2.4.7 Emitir relatório semanal de ausências e deslocamento no escritório: 
2.4 8. Recolher temas, montar pauta e organizar reuniões gerencIaIs semanais do Gerente Geral 
2 4 9 Assessorar a ChEifia de Gabinete da Presidência Gerente Geral e seus gestores, Gerente 

Administrativo. Gerente Financeiro e Gerente do CSC, bem como à Assessoria Especial· 
2.4.10. Fazer a interface com a recepcionista para reservas de salas de reuniões, 
2 4 .11 Fazer solicitação e manutenção de material de escritório tanto no Chefia de Gabinete da 

Presidência quanto na Gerência Geral; 
2.4 12 Fazer a introdução e administração da pasta de documentos para assinaturas em ambos os 

departamentos; 
2 4 13 Fazer a introdução dos critérios administrativos de House keeping/SS em ambas as áreas para 

organizar arquivos flsicos, eletrônicos, material de escritório e mesa de trabalho: 
2.4 14. Apoiar o Gerente Geral na realização de seminários e solenidades, Interface com áreas de 

eventos e viagens 
2.4 15. Fazer o follow-up de pendências da Gerência Geral: 
2 4 16. Construir glossáno técnico em inglês e espanhol para padronização de traduções na área de 

Arquitetura· 
2.4 17. Cnar e divulgar a lista de contatos de apoio nos CAU/UF para otimização da comunicação entre 

conselhos: 
2.4.18 Divulgar a lista de ramais do CAU/BR para outros Conselhos 
2.4.19. Criar e manter atu.ilizado banco de dados de Presidentes de CAU/UF, Gerentes Técnicos e 

Gerais na Gerência Geral para otimização do envio de oficias-circulares. 
2.4.20. Coletar dados e follow up para criação de lista de convidados para a solenidade do Dia do 

Arquiteto; 
2.4 21 Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação, 

❖ Controladoria e Auditoria

2 4  22 
2.4.23, 
2.4.24 

Realizar auditoria dE! demonstrações financeiras ou contábeis; 
Realizar auditoria de• conformidades de ações em função dos manuais de controles internos 
Dar conhecimento á direção se os controles internos estabelecidos são suficientes para reduzir 
o risco de ocorrência de distorções materialmente relevantes:

N 

N 
re 
e: 

2.4.25 Definir o plano de auditoria interna em função de uma matnz de risco devidamente atualizada 'ão 
visando atingir os obJetivos organizac1ona1s, 

� � 
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2.4 26 

2.4 27. 

24 28. 

2 4 29. 

2 4 30. 

2 4 31 

2.4.32. 

2 4 33 

2.4.34. 

2.4 35 

2 4 36 

2.4.37. 

2.4.38. 

2.4.39. 

24.40. 

2 4 41 

2 4 42 

24.43. 

2.4 44 

2.4 45 

IOlll'ljllMIIII• 

Acompanhar e avê1liar a implementação das recomendações críticas ou de prioridade elevada 
conducentes a melhoria dos processos de controle interno, visando a mitigação do risco, 

Promover execução das ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna, 

Preparar o programa de trabalhos e a definição do formato de reporte: 

Assegurar que o trabalho de auditona cobre os principais riscos da área auditada, sugenndo 
alterações sempre que necessário· 

Manter o dirigente, da entidade devidamente informados sobre o andamento dos trabalhos de 
auditoria e situações de exceção que forem sendo detectadas: 

Submeter os relatórios à apreciação e aprovação do dirigente da entidade, 

Apoiar o dirigente da entidade na apresentação supenor dos relatónos, 

Fazer o monitoramento dos relatórios de gestão encaminhados para o TCU; 

Dar suporte aos C:AU/UF para elaboração do relatório de gestão; 

Elaborar pareceres de análise das prestações de contas dos CAU/UF, 

Analisar e controlar o recebimento dos relatórios de auditoria externa: 

Fazer o recebimento de notas fiscais e preparação dos processos de pagamentos e contratações 
das empresas de auditoria externa; 

Supervisionar os !trabalhos da auditoria externa;

Prestar assessoramento à Gerência Geral quanto à avaliação, diagnóstico e construção de 
controles internos,; 

Elaborar relatóno'S de acompanhamento/controle de demandas; 

Desenvolver ações que objetivem a implementação ou evolução dos controles internos da 
organização; 

Dar suporte à elaboração dos normativos e manuais de procedimentos, com foco no âmbito do 
controle interno; 

Analisar sob o ponto de vista financeiro e de controle as prestações de contas de 
convênios/contratos de patrocínio, mediante demanda específica ou dentro do Plano Anual de 
Auditoria: 

Prestar consultoria às áreas do CAU/BR quanto a execução de práticas de controle tnterno; 

Executar outras allvidades da unidade de lotação. 

❖ Secretaria Geral da Mesa - SGM

2.4 46. Acompanhar, analisar demandas e processos, elaborar estudos. pareceres e notas técnicas para 
os órgãos colegiados vinculados à SGM som ênfase em f1nanças, j:llane1amen10, adm1n1s1raçá0 
�-,ttJfal Jlterado cor 1forme Portana Normativa n 50. de 26 dt ou bro de 201 € 

2 4 47. Dar orientações e esclarecimentos aos CAU/UF e às áreas internas do CAU/BR acerca dos 
assuntos já normatizados relativos aos órgãos colegiados vinculados à SGM; ci ri:i ênt;1,;e ui:::. 
flfiafw�s. j:llanejamento, admin1straç::io e ele1t0Fal (alterado conforme Portaria Normativa nº 50, 
de 26 de outubro de 2016) 

2 4 48. Assessorar tecnicamente, reuniões e eventos dos órgãos colegiados vinculados à SGM sem 
E:!Afafie eFR fina1nças. j:1lanE!jaF11enl0, adm1n,slFar"'-l e eleileFa, alterado corf me p, 1rtaria 
Nc.rmat1va nº 50 de 26 de outubro de 2016) 

2.4 49. Elaborar minuta de relatos dos coordenadores dos órgãos colegiados vtnculados à SGM sem 
enfase em iiRanças J;JlanejaP"r.nle. adm1'l151:ffi0� e ele1leral 13ma a e)ipos�e na Fe1:1mâ0 M 
�fia (alteraclo conforme Portana Normativa nº 50. de 26 de outubro de 201ô' N 

2.4 50. Elaborar minutas de súmulas e atas das reuniões dos órgãos colegiados vinculados à SGM sem C1l 

e 
õAfase em finan9as, planeJaFAenle, aam,nlslFOQéle e ole1t0Fal j:laFO a e11pusi9ao na F0t1r.1ão 'So 

r� 
PleAáfla (alterado conforme Portaria Normativa nº 50, de 26 de outubro de 2016), 
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2.4 51 ElabeFaF as sliecs Ge 1,01a4;ãe elelfênica: EXCLUIDO (alterado conforme Portaria Normativa nº 

50 de 26 de outubro de 2016) 
2.4.52. Dar encaminhamentos às matérias, processos e demandas pertinentes aos órgãos colegiados 

vinculados à SG M oom ênfase em tinanças. plane1ameAle. aem,� �- � . ldfa-d 
e11pes1çãe na reun1ae PlenâÃa {alterado conforme Portaria Normativa nº 50, de 26 de outubro de 
2016) 

2.4.53. Formatar e edil.ar documentos relativos às matérias pertinentes aos órgãos Colegiados 
vinculados à SGM cem onfase em fi'lanças, 13lane1a1110nto a��•.eral �
e11:pes1çã0 na reuniao PlenáÃa (alterado conformo Portaria Normativa nº 50, de 26 de outubro de 
2016) 

2.4.54. Fazer a interlocução com as equipes técnicas dos Sistemas Informatizados do CAU para o 
desenvolvimento e manutenção das funcionalidades provenientes dos normativos elaborados 
pelos órgãos colegiados vinculados à SGM ceffi ênfase effi finanças planeja�enlv 
aGffiin•stfai,aa e 01t.1loFOI i,aFa a Cl'J:l ,sição na 1:e• 1iãe Plenàfia (alterado conforme Portaria 
Normativa nº 50 (je 26 de outubro de 2016), 

2.4 55 Fazer a interlocução com os demais setores para lratativas dos assuntos pertinentes aos órgãos 
colegiados vinculados à SGM com ênfase eA1 finanças, 13laneja� .ão e 010i1or � 
13aFa a e1<p1.Jb1çãe �,�o PIPfláFia (alterado conforme Portaria Normativa nº 50, de 26 de 
outubro de 2016); 

2.4.56 Editar proposta e acompanhar a execução do plano de ação dos órgãos colegiados vinculados 
à SGM cem ênfase eA1 finanças. planejaffiento aGmlnlslFaçãe e ele1l0Fal fiara a eAf)()f11,ãe na 
n:11:1n100 Plenária (alterado conforme Portaria Normativa nr 50 de 26 de outubro de 2016) 

2.4.57. Auxiliar na elaboração dos relatórios de gestão dos órgãos colegiados vinculados à SGM cem 
t:Jnfaso em fir,::inças. plane1amenlo aelmm1stFação o eleiloFal e oncaminAar para a,:iro11apo Elos 
ceorelenaeeres eac referieas Cernissões; {alterado conforme Portaria Normativa nº 50, de 26 de 
outubro de 2016) 

2 4.58 Auxiliar na definiç:ão dos requisitos para realização dos eventos dos órgãos Colegiados 
vinculados à SGM cem ênlase em �nanças, plane1ameAlo, aam1n1slrnoae e ele1t8f.al (alteradc 
conforme Portara I\Jormativa nº 50. de 26 de outubro de 2016' bem como a elaboração de base 
documental. minuta de programação e de convite e o acompanhamento da sua organização e 
realização junto aos setores responsáveis· 

2.4 .59. Elaeorar m1rn:itas-cle mernerandos, efisios, ElelibeFaQões plenárias e aemais aeoumeAlos aos 
érgãos CelegiaEios 11ine1:1laoos à SGM cem ênfase em finanças. plaAejarnenlo. aEimlAislração e 
eleiloFal, EXCLUIDO {alterado conforme Portaria Normativa nº 50, de 26 de outubro de 2016) 

2.4.êO �ealiiar ot1IFas ali•�iEiaEles oeFFelatas da unieaee Ele lelayão. EXCLUIOO (alterado conforme 
Portaria Normativa nº 50, de 26 de outubro de 2016) 

❖ Planejamento e Gestão da Estratégia

2.4,61. 
24 62 

Elaborar estudos socioeconômicos e de tendências do setor de arquitetura e urbanismo: 
Apoiar a formulação e implantação do Planejamento e Gestão da Estratégia no CAU, envolvendo 
a unidade nacional ,e as unidades estaduais: 
Atuar na elaboração de relatórios gerenciais para subsidiar a direção na tomada de decisões e 
correção de rumos; 

Contnbuir para elaboração de normas, padrões e procedimentos para atuação estratégica do 

2.4 63 

2.4.64. 

2.4.65. 

2.4.66 

CAU de forma sistênriica e integrada planejamento, orçamento e gestão por projetos e atividades, 
�Atuar na f ormulaçãc, de diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento para o CAU N 

e de suas reprogramações, em parceria com a Gerência Financeira; ro 
e: 

Atuar na análise das propostas de Plano de Ação dos CAU/UF e das unidades do CAU/BR, e na o.o 
elaboração do Plano de Ação consolidado do CAU, para aprovação da Comissão de 4-:' � 
Planejamento e Finainças, do Conselho Diretor e do Plenário do Conselho: I, 



CAU/RR .,. • 1 • 
• ve 1

............. 

2.4 67 Atuar no acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados pelo CAU, frente aos 
estabelecidos no Plano de Ação, e na elaboração de relatónos gerenc1a1s para a tomada de 
decisão e correção de rumos; 

2 4.68 Apoiar as diferentes áreas do Conselho na condução de suas robnas e procedimentos. no que 
for pertinente aos processos de plane1amento e gestão da estratégia, 

2.4.69 Estabelecer e acompanhar indicadores para avaliação dos resultados de gestão. 

2 4.70 Elaborar relatórios, análise de cenários e avaliação das receitas de arrecadação com a utilização 
dos dados extraídos do SICCAU e IGEO 

2 4 71 Elaborar e acompanhar o plano de ação da Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia; 

2.4.72. Realizar outras a11vidades correlatas da unidade de lotação. 

❖ Relações lnstítucíom1is e Parlamentares

2.4 73, 

2 4,74. 

2 4 75 

24 76 

2.4 77 

2 4 78 

2.4.79 

2.4.80. 

2.4.81 

24 82 

24 83. 

24 84 

2 4.85. 

2.4.86 

24.87 

Acompanhar a tramitação de proposições no Congresso Nacional, bem como prospectar 
analisar e monitorar as informações legislativas, parlamentares e políticas, 

Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CAU/BR nos assuntos parlamentar e 
institucional; 

Assessorar o superior e a presidência nos assuntos relativos ao encaminhamento, tramitação e 
apreciação de m;3téria legislativa de interesse da Arquitetura e Urbanismo, 

Auxiliar seu superior na preparação de coletivas ou outros eventos de natureza similar: 

Elaborar Agenda Legislativa da Arquitetura e Urbanismo; 

Elaborar minutas de proposições pareceres, emendas, nota técnica substitutivos, requenmento 
e recurso sobre proposições em tramitação no Congresso Nacional e minutas de documentos, 
como ofícios, memorandos e relatórios 

Elaborar relatónos para subsidiar superiores, comissões e outros interessados para a correta 
tomada de decisão; 

Fornecer subsiciios aos parlamentares para formulação de proposições de interesse da 
Arquitetura e Urbanismo. 

Manter atualizadlos e disponíveis para consultas, as informações de sua área de atuação, 

Manter intercâmbio com o Congresso Nacional com os órgãos do Poder Judiciáno e com os 
órgãos da Admirnstraçâo Pública, em matéria legislativa e institucionais. 

Plane1ar coordenar e executar as atividades relativas aos assuntos parlamentares de interesse 
Arquitetura e Urloanismo do Brasil; 

Preparar e formular subsídios para os pronunciamentos da Presidência· 

Promover e acompanhar reuniões das Comissões Técnicas e Audiências Públicas da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal. bem como do Executivo e do Judiciário• 

Elaborar relatórios de gestão e planejamento e de prestação de contas: 

Providenciar a d 1vulgação dos resultados decorrentes dos eventos organizados pelo CAU/BR ou 
os que o CAU/8,R participe; 

2 4 88 Auxiliar na elaboração de eventos relacionados ao trabalho desta Assessona 

2 4.89 Atuar como uníclade de apoio na organização e realização de eventos nac1ona1s e 1ntemac1ona1s 
e nas atividades de cooperação mútua e de relacionamento entre o CAU/BR e as entidades de 
Arquitetura e U1rbanismo do Brasil e de outros países, instituições estrangeiras e organizações 
internacionais, 111sando ao intercâmbio de informações e expenências; 

2 4. 90. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

❖ Comunicação Integrada

1./j 
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2.4.91 

24.92 

2.4.93 

2.4.94 
2 4.95. 

24 96 

2.4.97. 

2.4 98. 

2.4.99 . 

2.4.100 . 
2.4 101 
2.4.102 

Colaborar no planejamento e organização da Assessoria de Comunicação Integrada na área 
pertinente às suai; atividades, 
Estabelecer contatos internos e externos com os diversos públicos. para viabilizar a realização 
das atividades sob sua responsabilidade; 
Colaborar na promoção e manutenção da boa Imagem instltuc1onal do CAU/BR junto aos 
arquitetos e urbanistas e á sociedade em geral: 
Colaborar no monitoramento e avaliação da imagem institucional do CAU/BR: 
Colaborar na elal>oração do Plano de Comunicação e Marketing do CAU/BR na área pertinente 
ás suas atividades: 
Colaborar no desenvolvimento das ações de publicidade e divulgação 1nst1tuc1onal. que 
envolvam colabor,adores internos e externos, inclusive em trabalhos que envolvam serviços 
técnicos ligados á área, como criaçào de textos e artes, serviços gráficos e de impressão; 
Colaborar na proclução e distribuição de materiais institucionais do CAU/BR {livros revistas 
folders. etc) 
Colaborar na orientação da aplicação da marca do CAU/BR em materiais produzidos por 
parceiros e colaboradores. 
Colaborar no estabelecimento de critérios técnicos a serem adotados nas ações e comunicação 
externa na área pertinente às suas atividades, 
Coordenar e execLItar a elaboração do Portal da Transparência· 
Elaborar pareceres. e notas técnicas sobre assuntos relacionados à Comunicação do CAU/BR, 
Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

❖ Serviços Compartilhad'os

, Geotecnologla 

2.4 103 Auxiliar as ações rE!lalivas à organização de documentos, 
24.104 Assessorar a gesmo e a fiscalização de contratos com fornecedores que prestam serviços 

relativos à sua àrea de atuação, 
2.4.105 Dar orientações técnicas e realizar capacitações sobre procedimentos sistemas de informações 

softwares e afins relativos à sua area de atuação, 
2.4 106 Dar suporte a proposição de rotas, técnicas, ferramentas e outras inovações relacionadas às 

atividades de fiscalização ou outras do CAU; 
2.4 107 Dar apoio técnico à chefia imediata, no que diz respeito à procedimentos licitatórios/contratuais 

envoltos às necessidades do CAU, 
2.4.108 Elaborar e atualizar metodologias de trabalho, assim como procedimentos operacionais sobre o 

uso das geotecnologias no âmbito das atividades finallsticas deste conselho com base nos 
direcionamentos estratégicos: 

2 4 109 Estabelecer contatos internos e externos com os diversos públicos, para viabilizar a realização 
das atividades sob sua responsabilidade; 

2 4 110 Executar atividades, elaborar documentos e artefatos previstos na MOS - Metodologia de 
Desenvolvimento de• Sistemas ou equivalente; 

2 4 111 Fazer a gestão e o acompanhamento das Ordens de Serviço abertas 1unto a Fábrica de 
Software, Fábrica dei Métricas e outros fornecedores, 

2.4 112. Monitorar a efic1ênc1a das regras de negócio definidas pelas normas, confhtando-as com as \O
necessidades do usuário final e boas práticas do uso da geotecnologia: N 

2.4 113 Atuar na operacionalizaçào de trabalhos ta,s como: � 
2.4 1131 Suporte técnico e operacional nas atividades flnallsticas dos conselhos estaduais t-r.' :�

e que envolvem o uso da geotecnologia, 
I' 

o.. 



CAU/BR 

2 4 113.2 

2 4 113.3 

2.4.113.4 

2 4.113.5. 

2.4.113.6 

2 4 113.7. 

2.4.113.8. 

2.4.113.9. 

Planejamento, analise, documentação, importação e depuração de dados em 
banco de dados geográfico. 
Planejamento, elaboração e documentação de analises espaciais (cruzamento de 
dados geograficos): 
Planejamento, análise e desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à 
geotecnología 
Plainejamento e elaboração de mapas de referência geral e temat1cos. tais como: 
uso e ocupação do solo, localização, quantitativos, area de riscos e etc; 
Planejamento e realização de levantamentos em campo, voltados para a cnação 
de modelos/metodologias de atividades de cunho finalistico: 
PlaneJamento, criação e/ou edição de dados geográficos em ambiente 
computacional; através do processamento digital de imagens (fusão equalização 
georreferenciamento, ortorretificação, mosaico, conversão e reprojeção), 
vetonzação de dados, conversão de documentos cartográficos e etc 
Pesquisar, coletar e processar dados estatísticos; 
Produzir documentos especificos da área e encaminha-los a demais áreas do 
Conselho, envolvidas no processo; 

2 4 1131 O. Anáhse e georreferenciamento de dados advindos de agentes/órgãos externos. 
2.4 113.11. Atualização dos sistemas de informação do CAU; 
24 113.12. Elaborar e atualizar os procedimentos operac1ona1s em conformidade com as 

normas aprovadas 
2 4 .114 Realizar atendimento de chamados registrados em ferra menta de gestão de demandas. de 

relacionamento ou similar. para todo o CAU. tele atendimento qualificado ou qualquer 
interessado autorizado pelo CAU, 

2 4.115 Promover de forma proativa ou sob demandas a revisão e apnmoramento dos procedimentos 
padrões dos sistemas informatizados ou não: 

2.4.116 Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação, relativas à sua área de atuação. 

, Processos, 

2 4 117 Auxiliar as ações relativas a organização de documentos; 
2.4 .118 Assessorar a gt:!Stão e a fiscalização de contratos com fornecedores que prestam serviços 

relativos à sua área de atuação; 
2.4 .119. Manter-se atualizado sobre os assuntos em curso e decisões que impactam na 

operacionalizaçi30 do SICCAU: 
2.4.120 Orientar, proativamente e quando acionado, as equipes funcionais dos CAU/UF sobre a 

aphcação dos processos de negócio no SICCAU· 
2.4 121 Atualizar fóruns técnicos oficiais da Gerência Técnica com novidades, esclarecimentos e alertas 

sobre as novidades dos processos de negócios e do SICCAU; 
2.4.122. Elaborar e atuali1zar os procedimentos operacionais em conformidade com as normas aprovadas 
2 4 123. Executar atividades, elaborar documentos e artefatos previstos na MOS - Metodologia de 

Desenvolvimento de Sistemas ou equivalente; 
2 4 124 Fazer modelagf�m. análise e propor melhorias de processos do CAU: 
2.4 125, Fazer a gestão 1a o acompanhamento das ordens de serviço abertas Junto a Fabnca de Software, 

Fábrica de Métricas e outros fornecedores: 
2 4126 

2.4.127 

["--.. 
Atuar junto âs unidades gestoras de processos do CAU, quando necessário, para definições e N 
discussões de assuntos com impacto nas regras de negócio do SICCAU. � 
Atuar como analistas de negócios na operacionalização tecnológica de assuntos de sua

Ji 

� 
competência: o.. 
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2 4 128 Monitorar a eficii�nc1a das regras de negócio definidas pelas normas e de acordo com as 
necessidades dos CAU/UF; 

2.4 .129. Dar orientações teicnicas e realizar capacitações sobre procedimentos. sistemas de informações 
softwares e afins relativos á sua área de atuação, 

2 4.130. Dar apoio têcnico à chefia imediata no que diz respeito á procedimentos licitatórios/contratuais 
envoltos ás necessidades do CAU, 

2.4 131 Estabelecer contatos internos e externos com os diversos públicos para viabilizar a realização 
das attvídades sob sua responsabilidade 

2.4.132 Pesquisar, coletar e processar dados estatísticos: 

2.4 133 Produzir documentos específicos da área e encaminha-los a demais áreas do Conselho. 
envolvidas no processo: 

2.4 134. Realizar atendimento de chamados registrados em ferramenta de gestão de demandas, de 
relacionamento 0Iu similar, para todo o CAU tele atendimento qualificado ou qualquer 
interessado autonzado pelo CAU; 

2.4 135. Realizar outras ati,1idades correlatas da unidade de lotação. relativas à sua área de atuação. 

❖ Serviços Administrati�10s

, Compras, contratos e licitações 

2.4 136. Controlar e acompanhar contratos de prestação de serviços de terceiros. 

2 4.137 Efetuar pagamentos e recebimento de numerário, quando autorizado: 

24 138 Elaborar. analisarei atualizar tabelas, quadros demonstrativos e outros documentos, 

2.4.139. Estudar e informar processos que tratam de assuntos relacionados ao setor de trabalho, 
preparando os eXpt3dientes (parecer, despachos, etc.} que se fizerem necessários, 

2.4 140. Informar, quando solicitado, sobre a situações que possam envolver dados financeiros ou 
econômicos dos processos sob sua responsabilidade, medidas em andamento e resultados 
obtidos, elaborando, atualizando, analisando quadros e relatônos estatlsticos pertinentes, para 
possibilitar a avaliação geral das diretnzes aplicadas e tomada de decisões de seu(s) 
superior(es), 

2 4 141 Instruir pagamentoB diversos, controle de contratos e outras atividades correlatas de mesma 
natureza: 

2 4 142 Participar e/ou reali;zar pregões, desde que habilitado; 

2.4 143. Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades do Setor de Compras Contratos e 
Licitações, 

2.4.144. Preparar processos de compras. licitações e pagamentos: 

2 4 145 Acompanhar o que foi planejado nos contratos e o que está sendo realizado 

2.4.146. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação, relativas á sua área de atuação 

, Eventos, pass1agens e diárias 

2 4 147 Fazer a conferência de comprovantes de embarque das pessoas que v1a1am a servtço do 
CAU/BR; 

2 4 148. Coordenar e acompanhar o trabalho e ateste de nota fiscal de fornecedores CUJOS contratos por 
processos de outras áreas do CAU/BR mas que configuram prestação de serviço em eventos: 

2 4 149. Coordenar a emissão de passagens e logística de eventos em conjunto com empresa contratada 
(terce1nzada), 

24150 Coordenar a realização dos eventos em conjunto com empresa contratada (tercemzada), 

co 

N 
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2.4 151 Preparar processos para contratação de fornecedores para eventos que demandam itens não 
contemplados per contratos de empresas licitadas, como no caso de eventos em outros estados 
ou para atender a demandas novas e diferentes do que fora irnc1almente previsto; 

2 4 152 Elaborar termos ele referência para processos licitatórios junto ao setor de compras o que inclui 
planeiamento junto a todas as gerências do CAU/BR, acompanhamento do processo de 
contratação e fiscalização dos contratos pertinentes ao meu setor, 

2 4 153 Participar de pesquisas de preços, visando assegurar ao Conselho a escolha mais adequada 
com relação aos espaços e demais recursos a serem utilizados em eventos; 

2.4 154 Preencher relat61io de pcsição de orçamentos para envio ao departamento de compras: 

2 4 155 Realtzar a verificação prévia dos diversos itens planejados para cada evento visando assegurar 
sua execução com qualidade e erro zero: 

2 4 156 Verificar, atestar e controlar a correta prestação de contas de passagens e diárias bem como o 
correto pagamento a todos os fornecedores envolvidos, 

2 4 157 Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

, Documentação e Protocolo 

2 4 158 Criar e manter atualizado Arquivo Geral incluindo a custódia, classificação, descrição, avaliação. 
ordenação, arquivamento e recuperação de todos os processos do CAU/BR 

2.4,159 Executar as atividades de protocolo, tais como o recebimento, a classificação, o registro, a 
distribuição. o controle da tramitação a expedição (inclusive das carteiras profissionais de 
arquitetos e urba1nistas) e a autuação de documentos avulsos para formação de processos. e os 
procedimentos delas decorrentes; 

2 4 160 Orientar e dar apoio a outros CAU/UF no que tange a dúvidas relacionadas a procedimentos na 
área de gestão mquIvIsta, 

2 4 161 Participar do grupc técnico de avallção de GED para o CAU/BR, bem como orientar a modelagem 
e customização de sistemas de informação a fim de implantar requisitos para gestão de 
documentos arquivísticos em Sistemas Informalizados, conforme preconiza o e-Arq Brasil 
(Resolução nº 25/2007-CONARQ) 

2 4 162 Presidir a Com15,são Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD em conformidade com 
o Decreto Federal 4.073/2002);

2.4 163 Realizar pesquisas em documentos. com o intuito de fornecer informações para as ações do 
CAU/BR e difundir a transparência, 

2.4 164 Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação, relativas à sua area de atuação. 

, Gestão de Pessoas 

2 4 165. Participar de estudos de aplicação da legislação especifica, projetos, eventos e pesquisas, 
preparando matenaIs efetuando levantamentos e desenvolvendo controles adm1rnstrat1vos 
relatónos e documentações sempre que necessário, 

2.4 166 Elaborar ou auxiliar no preparo de proietos, laudos, pareceres estudos pro1etos e relatórios em 
geral, 

2 4 167 Acompanhar a emissão mensal da folha de pagamento de Pessoal; 

2 4 168. Atuar em relações sindicais, 

2.4 169. Efetuar rescisõE?s contratuais: 

2 4 170 Atuar como preposto no sindicato em rescisões contratuais; 

2.4.171 Calcular férias, confeccionar escala, aviso e recibo de fénas; 

2 4 172 Aplicar as diretrizes pertinentes ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional • 
PCMSO e do Programa de Prevenção de Riscos Amb1enta1s - PPRA 

2 4 173. Gerir o plano dn beneficias do corpo funcional: 
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2.4 .17 4. Controlar e aplicar as informações necessárias para a condução das atividades relacionadas à
administração dos recursos humanos, 

2.4 175 Aplicar legislação trabalhista e previdenciária, 

2.4.176. Controlar o arquivi:> de pessoal (Livre Provimento. Cargos Temporários e Estagiários) e demais 
pertinentes a àrea de pessoal e RH; 

2 4 177 Elaborar e editar documentos técnicos e gerenciais, 
2.4.178. Elaborar minutas ele normas, manuais e procedimentos; 

2 4 179. Fazer a Gestão de Contratos dos serviços sob a sua responsabilidade. 

2 4 180. Elaborar pesquisa anual de clima organizacional do CAU/BR; 

2 4.181. Acompanhar e aplicar diretrizes de planos de cargos, carreira e salànos do corpo funcional. 

2.4 182. Elaborar e aplicar o plano anual de treinamento do corpo funcional. bem corno desenvolver e 
tremar pessoas. 

2.4.183. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação 

❖ Orçamento

2.4 184 Fazer a elaboração e controle de todo processo orçamentário anual do Conselho; 

2 4 185 Analisar e acompanhar o processo orçamentáno dos Conselhos. 

2.4.186. Acompanhar e revi:sar mensalmente as variações (Orçado x Efetivo) 
2 4 187 Fazer a emissão dE! dotação e disponibilidade orçamentária anual 

2 4 188. Elaborar relatónos 9erencIais 

2.4.189. Fazer o Gerenciamento de transposições entre os centros de custos e rubricas contábeis: 

2 4 190. Analisar e acompanhar as despesas e receitas, 
2.4 191. Fazer a classificaç@10 contàb1I e orçamentária (Centro de Custo). 

2 4.192. Dar assessoria orçamentária ás unidades organizacionais e comissões: 

2 4 193. Dar apoio na elaboração das diretrizes orçamentanas, 

2 4 194 Apoiar a elaboração da proposta de orçamento do Conselho; 
2.4 195. Elaborar auxiliar e acompanhar as alterações das resoluções do Conselho que envolva a área 

de Orçamento e Finanças, 

2 4 196. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

2.5 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES - ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DE TI

2.5.1 Atender às necessidades demandadas pelas áreas do Conselho, garantindo a disponibilidade 
dos recursos de Tecnologia da Informação/TI, quanto à necessidade de sistemas de informação 
e suporte a decisão. 

2.5.2. Atuallzar foruns técnicos ofic1a1s da Gerência do Centro de Serviços Compartilhados com 
novidades, esclarecimentos e alertas sobre as novidades das normas e SICCAU, 

2 5.3. Auxiliar as ações relativas à organização de documentos, 

2.5.4. Auxiliar no suporte ao usuário em suas necessidades de uso dos insumos de rede 
disponibilizados no CAU/BR e nos CAU/UFs: 

2 5.5. Assessorar a gestão e a fiscalização de contratos com fornecedores que prestam serviços 
relativos à sua área de atuação: 

2.5 6. 

2.5 7. 

Dar apoio tecnico ao Conselho no firmamento de parcenas estratégicas e termos de cooperação 
Junto â outras mst1tuIções públicas e privadas. 
Dar apolo técnico à chefia imediata, no que diz respeito à procedimentos licitatónos/contratua1s 
envoltos às necessiclades do Conselho, 



CAU/BR •• véli

2.5 8 Estabelecer contatos internos e externos com os diversos públicos para viabílízar a realização 
das atividades sob sua responsabilidade: 

2 5 9, Executar atividacles. elaborar documentos e artefatos previstos na MOS - Metodologia de 
Desenvolvimento de Sistemas ou equivalente: 

2.5.10 Fazer a gestão e o acompanhamento das Ordens de Serviço abertas junto a Fábrica de 
Software, Fábrica de Métncas e outros fornecedores, 

2.5 11, Garantir a disponibilidade dos recursos de TI, quanto à operação, licenças e demais atualizações 
necessárias, 

2 5 12 Participar do desenvolvimento de novas ferramentas sistémicas, com base nas novas 

2.513 

2 514 

2.5.15, 

2.516. 

2.517, 

2.5.18. 

2.5.19. 

2 5.20 

2.5 21 

2.5 22 
2.5.23. 

2.5.24. 

2.5.25 

2 5.26. 
2.5 27 

tecnologias d1sponive1s, assegurando a constante atualização e modernização dos 
processos informatizados do Conselho: 
Garantir a correta utilização, tramitação, disseminação, classificação. armazenamento, 
recuperação e controle da informação do Conselho, 

Garantir, administrar e manter disponibilidade de infraestrutura de TI do CAU/BR e dos CAU/UFs: 

Garantir, administrar e manter disponibilidade de: Data Center, redes servidores, parque 
tecnológico do CAU/BR e dos CAU/UFs: 
Promover o adequado relacionamento e correta prestação dos serviços de terceiros em TI para 
o CAU/BR e os CAU/UFs:
Realizar atendimento de chamados registrados em ferramenta de gestão de demandas de
relacionamento ou similar, para todo o CAU, tele atendimento qualificado ou qualquer
interessado autorizado pelo CAU
Dar apoio técnico à chefia imediata, no que diz respeito a Iodas as fases dos procedimentos 
licitatórios e conllratuais relativos à sua área de atuação: 
Dar orientações técnicas e realizar capacitações sobre procedimentos, sistemas de mformaçoes, 
softwares e afins relativos à sua área de atuação: 

Part1c1par da orgianização das plenánas e auxiliar em seu suporte com relação aos recursos de 
TI envolvidos; 
Promover de forma proativa ou sob demandas a revisão e aprimoramento dos procedimentos 
padrões dos sistemas informatizados ou não, 
Pesquisar, coletar e processar dados estatísticos; 
Produzir documentos específicos da área e encaminha-los a demais áreas do Conselho, 
envolvidas no processo: 
Plane1ar organizar, executar e supervisionar as atividades da Área de Infraestrutura de TI com 
base nas determinações de seu superior, fazendo cumprir as normas e instruções de serviços e
o desenvolvimento das rotinas de trabalho com eficácia,
Propor e acompanhar o cumprimento das políticas de segurança da informação e 
contingenc1amento, 
Prestar assessoria técnica na gestão de armazenamento de dados locais e nacionais: 
Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação, relativas à sua área de atuação 

2 6 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES-ANALISTA DE SISTEMAS OE INFORMAÇÃO 

2.6.1 . 

2.6 2 

2.6.3. 

Atender às necessidades demandadas pelas Áreas do CAU, garantindo a disponibilidade dos 
recursos de Tei:nologia da lnformaçãorrl, quanto á necessidade de sistemas de informação e 
suporte a decis,ão: 
Atualizar fóruns técnicos oficiais da Gerência do Centro de Serviços Compartilhados com 
novidades. esclarecimentos e alertas sobre as novidades das normas e SICCAU 
Auxiliar na mensuração de Pontos de Função (PF) - contagem indicativa, estimada e detalhada 
- dos softwares entregues para o CAU/BR e também os por ele elaborados,
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2 6.4 Auxiliar as ações relativas à organização de documentos, 
2.6.5. Assessorar a gestão e a fiscalização de contratos com fornecedores que prestam serviços

relativos à sua área de atuação: 
2 6.6. Dar apolo técnico ao CAU no firmamento de parcerias estratégicas e termos de cooperação junto

à outras instituiçõeis públicas e privadas. 
2.6 7. Dar apoio técnico à chefia imediata, no que diz respeito à procedimentos licItatórios/contratua1s

envoltos ás necessidades do CAU; 
2 6 8. Estabelecer contatos internos e externos com os diversos públicos, para viabilizar a realização

das atividades sob sua responsabilidade· 
2.6.9. Executar aliv1dadeis, elaborar documentos e artefatos previstos na MOS - Metodologia de

Desenvolvimento ele Sistemas ou equivalente: 
2 6.1 0. Fazer a gestão e o acompanhamento das ordens de serviço abertas junto a Fábnca de Software

Fábrica de Métricas e outros fornecedores, 
2.6.11 Fazer a modelagem de dados e atividades relacionadas; 
2 6 12 Garantir a disponibilidade dos recursos de TI quanto à operação, licenças e demais atualizações

necessárias; 
2.6 13. Participar do desienvolvimento de novas ferramentas sistêmlcas, com base nas novas

tecnologias disponive1s, assegurando a constante atualização e modernização dos processos
informatizados do Conselho; 

2.6 14. Garantir a correta utilização, tramitação. disseminação, classificação. armazenamento,
recuperação e controle da informação do Conselho: 

2.6 15. Promover o adequado relacionamento e correta prestação dos serviços de terceiros em TI para
o CAU/BR e os CAU/UFs: 

2.616. Realizar atendimento de chamados registrados em ferramenta de gestao de demandas, de
relacionamento ou s1m1lar, para todo o Conselho. tele atendimento qualificado ou qualquer
interessado autorizado pelo Conselho: 

2 6 17. Dar apoio técnico �l chefia imediata, no que diz respeito a todas as fases dos procedimentos
hcitatórios e contrat1uaIs relativos à sua área de atuaçao; 

2.6.18 Dar orientações técnicas e realizar capacitações sobre procedimentos, sistemas de informações,
softwares e afins rel1ativos à sua área de atuação: 

2.6.19, Promover de forma proatIva ou sob demandas a revisão e apnmoramento dos procedimentos
padrões dos sistemas informatizados ou não; 

2 6.20 Pesquisar, coletar e processar dados estatist1cos· 
2 6.21. Produzir documentos específicos da área e encaminha-los a demais áreas do Conselho,

envolvidas no processo: 
2 6.22 Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação, relativas à sua ârea de atuação.

2.7. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES- CONTADOR 

2 7 1 
2 7.2.

2.7.3,

274 

2.7.5 

Fazer registro contá'bil de pagamentos e despesas em geral, 
Planejar e promover estudos sobre a execução. as pollt1cas e os procedimentos das at1v1dades
contábeis pertinentes às diversas áreas do Conselho; 
Supervisionar o processamento de contas a pagar e a receber. verificando sua regularidade
quanto ás normas estipuladas pelo Conselho e exigências fiscais; 
Supervisionar a elaboração de relatórios sobre a situação patrimonial. econômica e financeira N
apresentando dados estatísticos e parecer técnico, para fornecer elementos necessários ao M
relatório gerencial � 
Conciliar a movimentação bancária do Conselho, acompanhando a emissão de cheques. ordens 4,) :�
de pagamentos. débitos. créditos e saldos. 
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2 7 6. 

2.7 7. 

2.7 8 

2 79 
2.7.10, 

2 7 11. 
2 712. 

2.7.13. 
2 714 
2.7 15. 

2 716 

Estudar e propor soluções para as consultas formuladas pelos diversos setores do Conselho no 
âmbito econôm1eo e financeiro, 
Analisar balanços, balancetes e relatórios, bem como a ongem e a exatidão dos lançamentos, 
verificando a segurança dos bens e valores existentes; 
Acompanhar as demandas do SICCAU referente aos valores pagos pelos profissionais quanto 
à receita, valores a receber, etc .; 
Supervisionar o processamento das receitas (boletos pagos pelos profissionais) no SICCAU 
Acompanhar e dar suporte às atividades de atualização dos módulos de patrimônio (SISPAT) e 
almoxarifado (Slt\LM): 
Acompanhar e dar suporte aos CAU/UF sobre procedimentos contábeis rotineiros, 
Resolver na Receita eventuais pendências fiscais do CAUBR, por meio de procuração do 
Presidente; 
Analisar prestaçôes de Contas dos CAU/UF básicos - Fundo de Apoio; 
Elaborar notas técnicas em assuntos pertinentes: 
Acompanhar o Gerenciador Avançado de Demanda (GAD), onde são respondidas demandas 
externas dos CAILJ/UF referente área financeira, sempre que necessário; 
Realizar outras a!lv1dades correlatas da unidade de lotação 

2 8 PRINCIPAIS A TRIBUIÇÔE:S -ARQUITETO E URBANISTA

281 

2 8 2

2.8.3 

2.8 4 

2.8.5. 

2.8.6 

2.8.7. 

2.8.8. 

Secretaria Geral da Mesa • SGM

Acompanhar, analisar demandas e processos elaborar estudos, pareceres e notas técnicas para 
os órgãos Cole,giados vinculados à SGM som ênlase em Ensino. ForFF1aqao. Relé)/"� 
� Pralisa Pro�ssienal (Nova redc:1ção Conforme Portaria Normativa nº 50, de 26 
dr outubI0 de 2016) 
Dar orientações e esclarecimentos aos CAU/UF e às áreas internas do CAU/BR acerca dos 
assuntos já normatizados relativos aos órgãos Colegiados vinculados à SGM, �.q:i 

�ao. J;lelaçêr�·JAa1s e Pra11sa P�"" (��ova edJção Conforme 
Portaria Normatíva nº 50. de 26 de outubro de 2016) 
Assessorar tecnicamente, reuniões e eventos dos órgãos Colegiados vinculados à SGM t:em 
eAlase 1::1m l!ns1no, Formaçao, Rela�ães lnlernac1ona1s e f2r. it,�a Proµwonal (Nova red,. ;ão 
Conforme Porta1ia Normativa nº 50. de 26 de outubro de 2016); 
Elaborar minuta de relatos dos coordenadores dos órgãos Colegiados vinculados J SGM som 
enfase em EnsIfle; Formaçt10, J;lelaçoes lnternao1anais e Proh'oa Praflss,vf\al (Nova redação 
Cor 1forme Portair11 Normaliva nº 50. de 26 de outubro de 2016): 
Elaborar minutas de súmulas e atas das reuniões dos órgãos Colegiados vinculados à SGM wm 
êAfase em Ensino i;ormaçJe, Relações lnloFAao10nais e PFálioa l=lro�ss,anal (Nova redação 
C informe Porta'ia Nnrmativ:.1 nº 50 de 26 de outubro de 2016) 
Dar encam,nharnentos às matérias, processos e demandas pertinentes aos órgãos Colegiados 
vinculados à SGM som éAíase em i!Asmo. FaFmaçãe, Rela,;,ões lnlornasIana1s e PFátIsa 
e ... : ,ss,onal Nova redação Cor 1formc. Portana t lormativ:i 10 50 d: 26 d· ·ubro d1 2' 16 
Formatar e editar documentos relativos às matérias pertinentes aos ôrgãos Colegiados 
vinculados à SGM som tAhse em énsma Fomw:: 'º· Reh,,906 IAIPU\ae,0Aa1s e p, J.i . .:, 
��ss,011.}I ,Nova 1 �ação Conforme Portaria tJormallv:1 n· 50 d1 2"' de ou'ubro de 2016 
Fazer a Interlocução com as equipes técnicas dos Sistemas Informalizados do CAU para o M 
desenvolvimento e manutenção das funcionalidades provenientes dos normativos elaborados � 
pelos órgãos Colegiados vinculados à SGM oom üFtf se em Er.,ma Farmar::i � • .e,; •&i lnlemaoienais e, Práltca Preflss1anal (Nova redação Conforme Portaria Normativa nº 50 de 26 � 
de outubro de 2016); 

\' 
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2.8.9 Fazer a interlocução com os demais setores para tratativas dos assuntos pertinentes aos órgãos 
Colegiados vinculados à SGM I qm ónfase em Ens,no . ..r-� ·s ln1ew"'6� e 
PFalica Profission,31 (Nova redação Conforme Portaria Normativa nº 50, de 26 de outubro de 
201-) 

2 8.1 O Editar proposta e acompanhar a execução do Plano de Ação dos órgãos Colegiados vinculados 
à SGM com ênfase em Ensino. i;::OFmaçrio. RelaçA05 lnleFnaG1on;i1s e PFâl1 itH'rofis• )f 'l.l (N0""3 
reda,;;,\() Ci informei Po tana �-ormativa r "º de 26 de oul . ro de 2C1 ô' 

2.8.11. Auxllíar na elabora1ção dos Relatórios de Gestão dos órgãos Colegiados vinculados à SGM com 
enhse effl c:ns1no. Forrqação. Relações lnlemac1 1'1316 o P<.3lrca P,uiissional e enGa• r:iar para 
apro 1,ação 005 sc>Offlena0ores Elas reíerieas Gem1ssoes (Nova redação Conforme Portaria 
Normativa nº 50, de 26 de outubro de 2016), 

2.8 12 Auxiliar na defini<;ão dos requisitos para realização dos eventos dos órgãos Colegiados 
vinculados à SGM E'()Ffl ênfase em Ensino, í ormaça 1, Relaçi. s lnterr,ucronars ) Prà!iGa 
Pfofissional (Nova redação Conforme Portana Normativa nº 50 de 26 de outubro de 2016) , bem 
como a elaboração de base documental. minuta de programação e de convite e o 
acompanhamento da sua organização e realização junto aos setores responsáveis, 

2.8.13. El::ilMar R11Aulas de FAeFROFan8 ,s ofle1os Seliberaçães pleni'lflac e Seri:i •'" �1ren!os éos 
órgães soleglaeos vrnsula8os à SGM oom ênfase em ensine, fermação , relaçêes lntOFnacrenars 
e prática f)rofissional Exclutdo (Nova redação Conforme Portaria Normativa nº 50, de 26 de 
outubro de 2016), 

2.8 14 Realicar 01:1lras all'tidades ceR=elalas Ela unielaele ee lotação. rela11 ... as a s1:1a área ee a11:1ação 
Excluldo (Nova redação Conforme Portaria Normativa nº 50, de 26 de outubro de 2016) 

❖ Ouvidoria

2.8.15. 

2,8.16. 

2.8.17 

2.8.18 

2.8.19 

2.8.20 

2.8.21 

2.8.22 
2.8.23 

Receber, tratar e acompanhar as manifestações (reclamações denúncias. sugestões elogios 
dúvidas) realizadas, por meios de cidadãos, pessoas flsicas e Jurídicas do segmento de 
arquitetura e Urbanismo e dos Conselhos Federal, Estaduais e Distrital de Arquitetura e 
Urbanismo, acerca dos serviços prestados pelos CAU; 
Realizar a interlocução com as diversas áreas do CAU/BR e CAU/UF, no tratamento das 
demandas da Ouvicloria - Geral; 
Analisar e verificar se as soluções das manifestações foram salísf atórias entre as partes 
interessadas; 
Emitir relatórios de dados estatísticos e de indicadores de desempenho referentes a 
quantitativos; 
Monitorar o canal dia ouvidorfa encaminhando as demandas aos agentes responsáveis e as 
resposta aos demandantes: 
Dar suporte a propo:stas de melhorias de processos a serem encaminhadas ao Plenário relativas 
á sua área de atuação; 
Elaborar relatório sobre as manifestações para serem utilizadas como subsidio de análise pelo 
ouvidor-geral; 
Manter a lista de contatos dos Estados atualizada para encaminhamento das demandas; 
Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

❖ Relações Institucionais e Parlamentares

2.8.24 Acompanhar e desenvolver as relações do CAU/BR com as entidades nacionais e internacionais -.:::t" 
de arquitetura e urbanismo, em questão de cooperação mútua, � 

2.8.25.Acompanhar e subsidiar as reuniões das comissões do CAU/BR e órgãos colegiados nos o.o 
assuntos partamentar e institucional 
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2.8.26 

2.8.27 
2 8  28 

2.8.29 

2.8 30 

2.8.31 
2.8 32 
2.8.33, 

2.8.34. 

2.8.35, 

2.8 36 
2.8.37. 
2.8 38 

2.8,39. 

2.840, 

� vél1 

Auxiliar na elaboração e implementação de acordos de cooperação tecnica ou instrumentos 
congêneres a semm firmados pelo CAU/BR, organismos nacionais e internacionais ou entidades 
de arquitetura e urbanismo, bem como na sua execução; 
Auxiliar seu supelior na preparação de coletivas ou outros eventos de natureza s1m1lar. 
Acompanhar e !?laborar parecer nota técnica e minutas de documentos, como ofícios, 
memorandos e re:latórios de projetos oriundos do processo de patrocínio e outros; 
Elaborar minutas de proposições pareceres, emendas, substitutivos, requerimentos, recursos e 
notas técnicas sobre proposições em tramitação no Congresso Nacional, 
Elaborar relatórlo,s para subsidiar superiores, comissões e outros interessados para a correta 
tomada de decis�10, 
Manter atualizados e disponíveis para consultas, as informações de sua área de atuação, 
Preparar e formular subsidies para os pronunciamentos da presidência. 
Providenciar a divulgação dos resultados decorrentes dos eventos oriundos de patrocínio em 
que o CAU/BR participe· 
Atuar como unidade de apoio na organização e realização de eventos nacionais e IntemacIonaIs 
e nas atividades de cooperação mútua e de relacionamento entre o CAU/BR e as entidades de 
Arquitetura e Urt,arnsmo do Brasil e de outros países, instituições estrangeiras e organizações 
internacionais, visando ao intercâmbio de informações e experiências: 
Fornecer subsid ios aos parlamentares para formulação de proposições de interesse da 
Arquitetura e Urt1anismo: 
Apoiar a elaboração de relatónos de gestão e planeiamento e de prestação de contas. 
Assessorar cole�Jiados cujas atribuições envolvam assuntos inst1tuciona1s do CAU/BR; 
Auxiliar na elaboração de eventos relacionados ao trabalho desta Assessona, 
Atuar como unid;ade de apoio na organização e realização de eventos nacionais e internacionais 
e nas atividades de cooperação mútua e de relacionamento entre o CAU/BR e as entidades de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil e de outros países, instituições estrangeiras e organizações 
internacionais, visando ao intercâmbio de informações e experiências; 
Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação 

❖ Serviços Comparti/fitados - SJCCAU

2.841 Apoiar a elaborc,1ção de relatórios de gestão e planejamento e de prestação de contas; 
2.8.42 Apoiar as assessorias de colegiados e comissões cujas atribuições envolvam assuntos de 

Arquitetura e Urloanismo: 
2.8 43 Elaborar e atual,zar metodologias de trabalho assim como procedimentos operacionais sobre o 

uso do SICCAU e demais tecnologias, no âmbito das atividades finalísticas deste conselho com 
base nos direcionamentos estratégicos: 

2.8 44. Monitorar a eficiência das regras de negócio definidas pelas normas, conOitando-as com as 
necessidades dú usuário final e boas prãticas do uso do SICCAU e demais tecnologias: 

2.8.45 Manter-se atualizado sobre os assuntos em curso e decisões que impactam na 
operacionalizaç,ão do SICCAU; 

2.8.46 Orientar, pro ativamente e quando acionado, as equipes funcionais dos CAU/UF sobre a 
aplicação dos n,ormatlvos no SICCAU; 

2 8 47 Elaborar e atualizar os procedimentos operacionais em conformidade com as normas aprovadas 
relallvas a Arquitetura e Urbanismo, l..f') 

2.848 Atuar junto às unidades gestoras de processos do CAU, quando necessário, para definições e � 
discussões de assuntos com impacto nas regras de negócio do SICCAU, relativas a Arquitetura '@> 
e Urbanismo, 

1 � � 
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2.8 49

2.8.50.

2.8 51.
2.8.52 
2.8.53

2.8.54
2.8.55.

2.8.56.

2.8.57

2.8 58

2.8 59

2.8 60.

2.8.61

2.8.62

2.8.63.

2.8.64.

2.8.65

2.8.66

Atuar como anali5,tas de negócios na operacionalização tecnológica de assuntos de Arquitetura
e Urbanismo, 
Estabelecer conta1tos internos e externos com os diversos públicos, para viabilizar a realização
das atividades sob sua responsabilidade 
Analisar processos que envolvam as atividades da profissão de Arquitetura e Urbanismo;
Pesquisar, coletar e processar dados estatísticos de assuntos de Arquitetura e Urbanismo
Produzir documentos específicos da área e encaminha-los a demais areas do Conselho,
envolvidas no processo; 
Orientar as ações relativas à gestão de documentos
Apoiar a gestão e acompanhar a execução das ordens de serviço abertas Junto a Fábrica de
Software, Fábrica de Métricas e outros fornecedores de serviços relacionados a sua ârea de
atuação; 
Realizar atendimento de chamados registrados em ferramenta de gestão de demandas, de
relacionamento ou similar. para todo o CAU: 
Dar apoio técnico à chefia tmed1ata. no que diz respeito a todas as fases dos procedimentos
licitatórios e contratuais relativos á sua área de atuação: 
Dar orientações técnicas e realizar capacitações sobre procedimentos. sistemas de informações.
softwares e afins relativos à sua área de atuação; 
Promover de forma proallva ou sob demandas a revisão e aprimoramento dos procedimentos
padrões dos sistemas informatizados ou não, relallvos a Arquitetura e Urbanismo; 
Executar atividades, elaborar documentos e artefatos previstos na MOS - Metodologia de
Desenvolvimento de Sistemas ou equivalente. relativos à servtços de Arquitetura e Urbanismo. 
Dar apoio técnico a,o CAU no firmamento de parcerias estratégicas e termos de cooperação junto
à outras instituições públicas e privadas. em assuntos relacionados a Arquitetura e Urbanismo 
Acompanhar e participar da elaboração das resoluções de ternas relacionados à Arquitetura e
Urbanismo (atividade fim) que serão implantadas nos Sistemas Informalizados do CAU: 
Fazer a intertocução com os demais setores do CAU/BR (Ouv1dona Comunicação Assessonas
Jurídica, Parlamentar e Institucional, e Gabinete da Presidência) e às outras Comissões, para
tratativas dos assuntos pertinentes a Arquitetura e Urbanismo para se implantado nos Sistemas
Informatizados do CAU 
Acompanhar a assessoria tecnicamente em matérias relacionadas à formação profissional,
exercício profissional e ética. ligadas às Comissões Plenário, Conselho Diretor e órgãos
Colegiados; 
Ministrar treinamentos sobre o SICCAU, demais sistemas ou equivalentes. relativos a Arquitetura
e Urbanismo; 
Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação relattvos a Arquitetura e Urbanismo.

❖ Serviços Compartilhados - Rede Integrada de Atendimento

2.8 67.
2.8 68

2.8.69

2.8 70

2 8.71

Apoiar a elaboração de relatórios de gestão e planejamento e de prestação de contas
Apoiar os colegiados e comissões cuias atribuições envolvam assuntos Instrtuc1ona1s do CAU/BR
e de Arquitetura e Urbanismo: 
Elaborar e atualizar metodologias de trabalho. assim corno procedimentos operac1ona1s sobre o
uso do SICCAU e de1ma1s tecnologias, no âmbito das atividades finallsticas deste conselho com
base nos direcionamentos estratégicos: \O
Manter-se atualizado sobre os assuntos em curso e decisões que impactam na �
operacionalização do SICCAU; .!:: 

00 Orientar, pro ativamente e quando acionado, as equipes funcionais dos CAU/UF sobre a Lt-; �
aplicação dos normativos no SICCAU, \ 1 
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2.8 72. Atualizar Fóruns Técnicos oficiais, boletins e manuais da Gerência Técnica com novidades. 
esclarecimentos ,3 alertas sobre as novidades das normas e do SICCAU 

2.8.73, Elaborar e atualizar os procedimentos operacionais em conformidade com as normas aprovadas 
relativas a Arquit13tura e Urbanismo, 

2.8 74. Atuar junto às ur,idades gestoras de processos do CAU, quando necessário. para definições e 
discussões de as,suntos com Impacto nas regras de negócio do SICCAU, relativas a Arquitetura 
e Urbanismo. 

2.8.75. Monitorar a eficiência das regras de negócio definidas pelas normas, observando as 
necessidades dos CAU/UF e Arquitetos e Urbanistas, com base nas informações dos canais de 
atendimento; 

2 8.76 Estabelecer contatos internos e externos com os diversos públicos, para viabilizar a realização 
das atividades sob sua responsabilidade; 

2.8 77 Analisar processos que envolvam as atividades da profissão de Arquitetura e Urbanismo; 
2.8 78 Pesquisar. coletar e processar dados estatísticos de assuntos de Arquitetura e Urbanismo; 
2 8 79 Produz1r documentos específicos da área e encaminha-los a demais áreas do Conselho 

envolvidas no pnocesso; 
2 8.80 Orientar as ações relativas à gestão de documentos; 
2.8 81. Realizar atendimento de chamados registrados em ferramenta de gestão de demandas. de 

relacionamento ou similar, para todo o CAU, tele atendimento qualificado ou qualquer 
interessado autcinzado pelo CAU. 

2.8.82. Dar orientações técnicas e realizar capacitações sobre procedimentos, sistemas de informações, 
softwares e afins relativos à sua área de atuação; 

2.8.83. Promover de forma proativa ou sob demandas a revisão e apnmoramento dos procedimentos 
padrões dos sistemas informalizados ou não, relativos a Arquitetura e Urbanismo; 

2.8 .84. Dar apoio técnico ao CAU no finnamento de parcenas estratégicas e termos de cooperação Junto 
à outras instituições públicas e pnvadas, em assuntos relacionados a Arquitetura e Urbanismo, 

2 8.85 Acompanhar e participar da elaboração das resoluções de temas relacionados à Arquitetura e 
Urbanismo (allvrdade fim) que serão implantadas nos Sistemas Informatizados do CAU 

2.8.86. Fazer a interlocução com os demais setores do CAU/BR (Ouvidoria, Comunicação, Assessorias 
Jurídica. Parlamentar e Institucional, e Gabinete da Presidência) e às outras Comissões. para 
tratativas dos assuntos pertinentes a Arquitetura e Urbanismo para ser implantado nos Sistemas 
Informatizados cjo CAU; 

2.8 87 Acompanhar a assessoria tecnicamente em matérias relacionadas á formação profissional 
exercício profissional e ética, ligadas às Comissões, Plenáno, Conselho Diretor e Órgàos 
Colegiados; 

2 8 88. Ministrar treinamentos sobre o SICCAU, demais sistemas ou equivalentes relativos a Arquitetura 
e Urbanismo, 

2 8 89. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

2.9. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES- JORNALISTA (llP-m 2 9 1ncluido conforme Portana Normativa nº 50 de 26 
j1 1 tubr' de 201 r 1gc, 1 ) nc1so ) 
2.9.1. Produzir conte(Jdo jornalístico a ser divulgado pelo CAU/BR, tais corno matérias, entrevistas. 

artigos. notas, noticias e reportagens escritas, fotográficas ou audiovisuais, incluindo seu 
planejamento. busca de informações, elaboração de pauta. organiZação, redação adaptação. 
titulação, interpretação, revisão, edição. correção e preparo para publicação; t---. 

2 9 2. Atuar em ativiclades de assessoria de imprensa do CAU/BR. incluindo (1) a preparação e �
acompanhamento de representantes em entrevistas para jornais, revistas, canais e portais e:
eletrônicos, emissoras de rádio e televisão; (2) a convocação e acompanhamento de entrev1stas

tf. 
l

1 
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coletivas, (3) a manutenção de contatos com veicules de comunicação; e (4) a elaboração de 
rei/ses e notas oficiais, 

2 9 3 Fazer a publicação de conteúdos e organização informacional do sítio eletrõmco oficial do 
CAU/BR na rede mundial de computadores (caubr.gov.br), do Portal da Transparência do 
CAU/BR (transparência.caubr.gov.br), da intranet do CAU/BR. de redes sociais (tais como 
Facebook Twítter, Youtube e Línkedm) e de boletins eletrônicos da entidade 

2.9.4. Dar orientação e fazer produção de matenaIs de comurncaçao insltlucional editados pelo 
CAU/BR, tais como revistas, cartilhas e documentârios; 

2 9.5. Participar da elaboração de planos de comunicação do CAU/BR nos assuntos pertinentes às 
suas atividades, 

2 9.6. Colaborar no monitoramento, avaliação e aprimoramento da imagem institucional do CAU/BR: 

2 9 7 Elaborar pareceres notas técnicas. manuais e outros instrumentos de contribuição na definição 
de critérios técnicos a serem adotados em ações e assuntos relacionados às suas atividades: 

2.9 8. Estabelecer contatos internos e externos com os diversos públicos para viabilizar a realização 
de suas at1v1dades; 

2 9 9 Supervisionar esta�11ànos de Jornalismo; 

2.9.1 O Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação 

2 10. ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

2.10.1. Escolaridade: Ensino Superior completo; 

2 10.2 Complexidade das tarefas. A execução das tarefas pressupõe o uso de aptidões de alta 
complexidade, apreendidas ou desenvolvidas pela utilização de habilidade cognitiva e/ou através 
da vivência no trabalho; 

2 1 O 3. Responsabilidade por contatos Contatos internos e externos destinados à troca de informações 
e esclarecimentos, se malsucedidos podem acarretar atrasos/ transtornos em tarefas de 
natureza técnico-administrativa; 

2 1 O 4. Responsabilidade por dados confidenciais Acesso a dados e informações confidenciais. internos 
e externos, que se clivulgados podem afetar o prestigio e/ou as atividades do Conselho 

2 11 CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES· 

2 111. 

2.11.2. 

2 11.3 

2 11.4 

2.11.5 

2116. 

2.11 7. 

Redação própna e fluência verbal, 

Conhecimento e domínio de rotinas administrativas; 

Domínio de aplicativos e sistemas informatizados espec1ficos utilizados no CAU/BR. 

Trabalho em equipe, 

Habilidade no lidar c:om situações adversas; 

Discernimento, iniciativa e flexibilidade, 

Planejamento e adrninistração do tempo e dos processos de trabalho da unidade de lotação 

212 NOTA IMPORTANTE· 

2.12.1 A descrição das pnnc1paIs atribuições é compatlvel com as múltiplas atividades, 
responsabilidades e competências do cargo público contemplando caractensticas 
multifunciona1s de trabalho abrangendo conhecimentos habilidades e atitudes vmculados as 
especificidades da unidade de lotação. 
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2 13 PROMOÇÃO NA CARREIRA 

CARGO: PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR- PAS 

NV-PD ,-21 22 23 I 24 L 25 26 27 28 29 
A 

SALARIO 7780�07_��38 _82_3421 8625�7,81 9 240 29 9 563 70 _ 10 244.87 

B 
NV-PD l 30 31 32 33 34 3� J 

� 37 38 
SAI.ARIO 10 603.44 10 974 56 11 358.67 11.756 23 12 167.69 12 593,56 13 034.34 13 490.54 13 962.71 

-

NV-PD 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
SALARIO 14 451,40 14 957.20 15 480.71 16 022,53 16 583,32 17 163.73 17 764,47 18 386.22 19 029.74 

D 
NV-PO 4U 50 52 53 

_J._ 

54 

1 

55 

J.

6 

1 SALARIO 20 385.13 21098.61 22 6Õ1.36 23392.41 24 i11,14 25 058.53 
NV-PD = N/Ve/,Padrao 

FAIXA "A" 

INGRESSO NO CARGO 
NV-P021 
PROMOçAO HORIZONTAi..; 
NV-PO 22 a 29 

L 

FAIXA "B" 
PROGRESSÃO VERTICAL 
NV-PO 30 

U 
PROMOÇÃO HORIZONTAi.:
NV-PO 31 a 38 

L. 

FAIXA "C" 
PROGRESSÃO VERTICAL: 
NV.PO 39 
PROMOÇÃO HORIZONTAL 
NV-PO 40 a 47 

2.14. SALÁRIO INICIAL PARA AS OCUPAÇÕES COM REGISTRO NO CAU 

FAIXA "D" 
PROGRESSÃO VERTICAL l NV.PO 48 
PROMOÇÃO HORIZONT Al 
NV-PO. 49 a 55 

2.14.1. O valor inicial de contratação é o Piso Salarial da Categoria para os profissionais diplomados em 
Engenhana, Qu11m1ca. Arquitetura. Agronomia e Vetennana (Lei 4 950-A/66 - Salãrio Mlnimo 
Profissional) devendo ser mantido o piso salarial da categoria enquanto permanecer contratado 
no CAU/BR 

2 15 SALÁRIO INICIAL PARA AS OCUPAÇÕES COM REGISTRO NO CAU 

2 15 1 A ocupação de Jornalista deverá iniciar no nível padrão 21 com carga horária de 5h diárias e 
25h semanais com o pagamento de remuneração proporcional 
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1. APRESENTAÇÃO

1.1 A Progressão funcional conMituI-se em um coniunto de normas e procedimentos que tem por finalidade
disciplinar, no ámbito do CAU/BR, o processo de progressão funcional dos empregados em conformidade 
com o Plano de Cargo Carre:ira e Remuneração - PCCR 

1 2 O processo de progressão funcional dos empregados ocupantes de cargo em carreira do CAU/BR abrange 

1 2 .1 Promoção horizontal por merecimento: É a passagem de um empregado de nivel-padrão para outro 
na faixa de remuneração do cargo, como forma de recompensar o desempenho daqueles que se 
destacam da média, identificados por processo de avaliação de desempenho, 

1.2 2 Promoção honzontal por antiguidade: É a passagem de um empregado de um nivel-padrão para 
outro na faixa de remuneração do cargo, como forma de recompensar a permanência no quadro de 
pessoal do CAU/BR. identificados por processo de contagem do tempo de casa· 

1 2 3 Promoçao vertical Movimentação de uma faixa de remuneração para outra, dentro do mesmo cargo. 
condicionada à aprovação numérica de empregados a serem promovidos 

2. PROMOÇÃO HORIZONTAL POR MERECIMENTO E POR ANTIGUIDADE

2.1. A promoção horizontal por merecimento e por antiguidade ocorrerá a cada 2 {dois) anos, alternadamente. e
o empregado ocupante de cargo efetivo concorrerá a primeira (merecimento) e depois participará da outra
(antiguidade) conforme exemplo mostrado a seguir:

EMPREGADO 
Contrato firmado apôs 
1°/01/2015. data de 

admissão 

EMPREGADO 
Admitido 

ate 31/12/2014 a 
contagem de tempo 

começa em 1°/01/2015 

Promoção Honzontal 
por Merecimento 

em 2017 

Nota da Avaliação de 
Desempenho 

do ano an tenoe
(2016) 

L 

Promoção Honzontal 
por Antiguidade 

Em 2019 

Permanênc,a CAU/BR 
4 anos antenores

(Jan/2015 a Oez/2018) 

Medra das Avaltações 
de Desempenho 
4 anos antenores 

(2017 a 2020) 

�
l 

► 4 ano� �eaumu:s ◄ 

1

2.1. 1. O diagrama explicc1tivo acima tem por finahdade facihtar a operac1onallzação do processo de 
progressão funcional considerando a implementação das novas regras a partir de 1º/01/2015 
abrangendo os empregados novos e aqueles em exercIcI0. 

2 1 1 1 O processo de promoção horizontal por merecimento e por antiguidade deverá ocorrer de 
forma conlunuada, tendo por base os resultados obtidos na avaliação de desempenho e na 
contagem de tempo de casa 

2.1 1 2 A prlmeir;a promoção horizontal por merecimento a partir da implantação do PCCR terâ 
como um ,jos critérios o resultado da avaliação de desempenho realizada em 2016

2 1 1 3 Da segunda promoção horizontal por merecimento em diante, a avaliação de 
desempenho conllnuara sendo um dos critérios a ser utilizado porém considerando a mecha 
aritmética dos resultado obtidos nos processos de avaliação de desempenho anuais ri 

'q" 

I' j 



2 1  2 Promoção Horizontal por Merecimento 
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2.1.2.1. Para a concessào da promoçào horizontal por merecimento o empregado ocupante de 
cargo efetil,o no CAU/BR devera atender aos seguintes requisitos 

a) Tenha tempo efetivo como empregado do CAU/BR Igual ou superior a 24 (vinte e
quatro) meses, contados até a data de 31 de dezembro do ano anterior

b) Ausêncía de registro no histórico funcional dos itens relacionados a seguir
considerando sempre os 24 (vinte e quatro) ou 48 (quarenta e oito) meses anteriores
à concessão da referida promoção:

✓ Puniçào por escrito e após o devido processo administrativo;

✓ Qualquer modalidade de suspensão

✓ Afastamento por interesse particular por período igual ou superior a 04 (quatro)
mes13s por ano de trabalho;

✓ Mais de 12 (doze) faltas ao trabalho por ano sem justificativa aceita junto à
resp.3cbva chefia no respectivo período avaliativo:

✓ Requisição para prestar serviços a outros órgàos ou instituições sem ónus para o
CAU.IBR, por período igual ou supenor a 04 (quatro) meses por ano de trabalho
considerando no respectivo período avaliativo.

2.1.2.2 A média aritmética dos resultados obtidos na Avaliação de Desempenho, aplicada 
anualmente, servirá de base para a concessão da promoção honzontal por merecimento 
ao empregado ocupante do cargo efetivo no CAU/BR. 

2.1 2 3. O modelo de Avaliação de Desempenho do CAU/BR está estabelecido em norma 
complementar ao PCCR e tem por base um conJunto de ações planejadas e estruturadas 
em competências com foco nas atitudes e comportamentos observados no cotidiano do 
trabalho 

a) A finalidade é estimular o potencial dos empregados e tem caráter essencialmente
onentativo, uma vez que objetiva redirecionar as disfunções, apontar as dificuldades
e promover incentivos em relação aos pontos fortes

b) Busca, também, envolver o corpo diretivo em um processo continuado de
acompanhamento e gestão de recursos humanos visando o alcance de resultados

2.1.2.4. Os objetivos da avaliação de desempenho são· 

a) Definir e mensurar o grau de contribuição de cada empregado na consecução dos
objetivos da unidade organizacional de atuação:

b) Adequar o 13mpregado ao perfil profissional valonzado pelo CAU/BR para as atividades
que desempenha:

c) Proporcionar aumento de produtividade e de qualidade dos serviços prestados pelo
CAU/BR·

d) Subsidiar, dentre outras. ações de capacitaçào, qualidade de vida e movimentação dos
empregados visando à adequação funcional

e) Favorecer o acompanhamento continuado das atividades em desenvolvimento
propiciando a comunicação e o diálogo

Q Identificar condições de trabalho, objetivando passiveis correções· 

g) ldenlrf1car eis empregados melhor classificados na escala de pontos definida na
Avaliação di? Desempenho para a Promoção Honzontal por merecimento

2.1.2.5 Os empregados, serão classificados, em ordem decrescente de pontuação. considerando o 
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Resultado Final da Avaliação de Desempenho- RFAD 
a) Exemplo de definição da ESCALA do Resultado Final da Avaliação Desempenho -

RFAD, tendo por base o total de 8 {oito) competências individuais e 40 (quarenta)
indicadores de desempenho

INTERVALO QUARTIL 

8,00 s RFAD s 16,00 1° 

16.00 < RFAD s 24 00 2° 

24,00 < RFAD s 32,00 3° 

32,00 < RFAD s 40,00 4° 

2.1 2 6 Os empregados com resultados do processo de classificação no 4° quartil da ESCALA

definida na Norma que trata da Avaliação de Desempenho serão candidatos à promoção 
horizontal por merecimento. 

2 1 2 7 Fica estabelecido como ·Ponto de Corte para promoção por merecimento· 20% (vinte por 
cento) dos 1empregados classificados, em ordem decrescente, na escala da Avaliação de 
Desempenho com RFAD no 4º Quartil sendo estes selecionados para a promoção 
horizontal por merecimento. 

2 1.2.8. Havendo n,:icessidade de desempate entre empregados selecionados para a concessão 
da promoçao horizontal por merecimento deverão ser utilizados os seguintes criténos de 
desempate exclusivamente. 
a) O empregado que não tiver sido promovido no último processo de promoção

horizontal por merecimento ou progressão vertical,
b) Maior tempo efetivo no CAU/BR, considerando anos meses e dias tendo como

referência a data de contratação; e
c) Maior tempo efetivo do empregado no n1vel-padrão, considerando anos, meses e dias,

tendo como referência a data de contratação no CAU/BR
2.1.2.9. Os resulta(jos obtidos na avaliação de desempenho poderão ser acrescidos de pontos 

decorrente:s da aplicação dos percentuais conforme apresentado a seguir: 

REGISTROS A SEREM CONSIDERADOS 

Cnahvidade inovação/aperfeiçoamento de rotinas I processos / produtos 
comprovada e reconhecida oficialmente pelo Conselho, implementado no 
exerclc10 anterior, contados até 31 de dezembro do ano a que se refere a 
promOÇ&:> 

1 EspeciaH�açào ----;m ramos de conhecimento especlfic;-das atribuições do 
empregado relativas à área de atuação no CAU/BR. adquiridos em programas 
formais e• reconhecidos legalmente com carga horaria igual ou supenor a 240h. 

1 concluldo no exercic,o anterior contados até 31 de dezembro do ano a que se 
refere a promoção. 

TOTAL 

PONTUAÇÃO 

(Em%)" 

3,20% 

4,80% 

8,00% 
(') Esta p,ontuaçao representa um percentual que incidirá de forma cumulativa no Resultado Final � 
da Avaliação de Desempenho• RFAD O percentual utilizado num exerclcio não poderá ser ro 
reutilizaclo no exerc1c10 seguinte -� 

21 2 1 O É da responsabilidade do empregado solicitar o reconhecimento oficial por parte do � � �



CAU/BR de atos e títulos que incidam em seu "Histónco Funcional', e zelar para que o 
mesmo esteja atualizado, junto ao Núcleo de Gestao de Pessoas, sob pena de não vir a 
ser contemprado com essa pontuação 

2.1.3. Promoção horizontal por antiguidade

2.1.3.1 O empregad,o que permanecer no quadro de pessoal do CAU/BR será contemplado com 
um nlvel-padrão da faixa salarial do cargo em carreira a cada 04 (quatro) anos, contados a 
partir da data de admissão no cargo efetivo e após ter participado do processo de promoção 
honzontal por merecimento 

2 1.3.2. Para os empregados que estiverem em pleno exercício ate 31/12/2015 fica estabelecido 
que a conta,gem dos 4 (quatro) anos para a concessão da promoção horizontal por 
antiguidade s.era contada a partir de 1 º/01/2016

2.1 3.3 A promoção horizontal por antiguidade ocorrerá 2 (dois) anos após a realização da 
promoção horizontal por merecimento, ou a cada 4 (quatro) anos ininterruptos de efetivo 
exerclcio no CAU/BR. 

3. PROGRESSÃO VERTICAL

3 1 A progressão vertical é a mudança do empregado de f a1xa sal anal da tabela de remuneração no mesmo
cargo - após atendimento dos requisitos do processo de progressão vertical e selecionado para tal. 

3 2 A progressão vertical deverá ocorrer condicionada à disponibilidade financeira estabelecida em normativo 
que trata do assunto 

3.3. O empregado que estiver no último nível-padrão das faixas 'A", "B" e "C" da estrutura de remuneração do 
respectivo cargo não será impedido de passar para o primeiro nlvel-padrão da faixa seguinte 'B' ou ·e· ou 
·o por promoção horizontal por merecimento e/ou antiguidade 

3.4. Não poderá participar do processo de progressão vertical o empregado que esteJa incluldo em qualquer dos 
itens descritos a seguir 
3.4 1. Não ter cumprido 50% do nível-padrão da respectiva faixa salanal devendo estar habilitado à

promoção quando enquadrado conforme mostrado a seguir. 

A para B 

l B para e

e para D

CARGO 

PST PAS 

NV-PD s 5 NV-PD s 25

NV-PD s 14 1 NV-PD s 34 

NV-PD s 23 NV-PD s 43 

3.4.2. Ter registro no histórico !funcional dos itens relacionados a seguir, considerando os 24 (vinte e quatro) 
meses quando da realização da primeira concessão de progressão vertical pelo CAU/BR e a partir 
dela, 48 (quarenta e oito) meses antenores à concessão da refenda promoção 
3.4.2.1. Punição por escrito; 
3 4 2.2 Qualquer modalidade de suspensão de contrato de trabalho: 
3.4.2.3. Afastamento pelo INSS, em periodo igual ou superior a 180 (cenlo e oitenta) dias, 

consecutivos ,::iu não, anuais exceto nos casos de acidente de trabalho. doenças 
ocupac1ona1s e/ou licença maternidade 

3 4.2 4, Cessão para oiutro órgão sem custo para o CAU/BR. 
3.5. Será considerado candidato à progressão vertical o(s) func,onàno(s) que obtiver(em) o Resultado Final da 
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Avaliação de Desempenho (RFAD) acima do ponto de corte estabelecido exclusivamente para a 
PROGRESSÃO VERTICAL. 

3.51 Ponto de Corte para 1Progressão vertical pontuação. definida em normativo que trata do assunto. 
para delimitar o quantitativo de empregados, dentre os elegíveis para a promoção horizontal por 
merecimento. que serão classificados conforme os resultados com RFAD no 4º quartil da escala de 
pontos definida na Av,aliação de Desempenho. 

4. EFETIVAÇÃO DA PROGRESSÃO VERTICAL

11, 1 O empregado que obltver o Hesultado Final da Avaliação de Desempenho- RFAD acima do ponto de corte
para a progressão vertical E�stabelecido para o exercicio nos dois ou nos quatro últimos processos de 
avaliação de desempenho consecutivos, ocorridos no Conselho, será candidato à progressão vertical, sendo 
reenquadrado no primeiro nível-padrão da estrutura salarial da carreira considerando as faixas salana1s ·a·
ou ·c· ou "D", do cargo que ocupa na data da efetivação da progressão. 

4.1 1 Fica estabelecido que a progressão vertical só poderá acontecer se houver a realização de quatro 
processos de avaliaçi�o de desempenho com a definição do ponto de corte estabelecido no 4º quartil 
da escala definida na avaliação de desempenho exclusivamente para atender os critérios da referida 
progressão. 

4 .1. 2 A progressão vertical está condicionada a realização do processo de avaliação de desempenho anual 
e de forma contmuada 

4 1 3 A não realização ainual da Avaliação de Desempenho, por responsabilidade do empregado 
suspende o direito do empregado a progressão vertical devendo reiniciar a contagem quando o 
processo voltar a ocorrer de forma continuada 

4.2 O Nucleo de Gestão de Pessoas processará a(s) alteraçao(oes) de reenquadramento do(s) empregado(s) 
selecionado(s) no processo de avaliação de desempenho para receber a progressão vertical. 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS

5 1 A concessão da promoção horizontal e progressão vertical estão condicionados ao hm1te financeiro de 1 %
(um por cento) anual da folha de pagamento de pessoal, calculado pelas areas contábil, financeira e 
recursos humanos, devendo ser feita previsão orçamentaria anual para os exercícios seguintes utilizando 
sempre o Formulário 2, na parte VI desse PCCR. para a concessão da respectiva progressão funcional 

5 2 A conJugação do PCCR com o processo de progressão funcional (promoção honzontal e progressão vertical) 
permitirá ao CAU/BR admm1strar os recursos humanos com flexibilidade, ehmmando a ociosidade operativa 
e aproveitando os nlveis de maturidade funcional dos profissionais que permanecerem empregados no 
CAU/BR 

5 3 O empregado promovido por progressão vertical deverá permanecer atuando na área para a qual foi 
selecionado, quando for o caso. por período mínimo de dois anos. salvo se for designado para exercer cargo 
de confiança ou se houver interesse em contráno por parte da direção do CAU/BR. 

5.4 A progressão vertical se dará em conformidade com o número previamente aprovado de empregados que 
serão beneficiados, sendo igualmente assegurada a participação de todos os empregados nos processos 
de promoção honzontal e progressão vertical 

5.5, O aporte de recursos financeiros para a concessão da promoção honzontal do exercício seguinte devera 
ser submetido à análise e aprovação no exercício financeiro anterior 

5.6 Os casos não previstos neste PCCR serão resolvidos pelo Presidente tendo por base os pnnc1p1os 
constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
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1. APRESENTAÇÃO

1, 1. A admissão de empregado ao quadro do CAU/BR sera precedida de Concurso Púbhco

\ véli 
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1.2 Os requIsItos de admissão compreendem o grau de instrução, conhecimento técnico profíc1ênc1a e
experiência que serão exigidos do candidato a empregado do CAU/BR nos cargos, conforme mostra o 
quadro a seguir 

Quadro 1, REQUISITOS DE ADM/SSAO 

CARGO 

PST 

REQUISITOS RECOMENDADOS 

Ensino Médio completo e/ou habilitação técnica especifica com registro no Conselho de Fiscalização do Exercício 
Profissional, quando houver 

PAS 
Ensino Supenor completo e m9Istro no respectivo Conselho ou Ordem de Fiscalização do Exerciclo Profissional 
quando houver. 

2. OBJETIVO

2 1 O obJetivo do processo de C.oncurso Público é identificar e atrair profissionais com potencial e capacitação
para ocupar as vagas definidlas no quadro de pessoal efetivo do CAU/BR, decorrentes do Plano de Cargo 
Carreira e Remuneração - PCCR 

3. CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGA

3 1 Os critérios para o preenchimento de cargos do PCCR no CAU/BR são·

31 1 Definição de perfil profi:ssiográfico, tendo por base a descrição e especificação do cargo a ser ocupado, 

3.1 2 Definição do universo p,ara divulgação (âmbito local). o direcionamento (fontes) e os meios (veiculação 
jornais, internet e outrios) e a necessidade ou não de assessoramento de empresa ou profissional 
especializado para realização do processo de seleção. 

31 3 Estabelecimento de prazo(s) e local(is) para apresentação dos candidatos, 

3.1 4. Definição de procedimento a ser adotado para comprovação (pelos candidatos) do cumprimento dos 
requisitos necessários para concorrer ao processo de Concurso Público e 

31.5 Indicação das condiçõ1es, vantagens e benefícios oferecidos pelo CAU/BR. 

3.2 A contratação do candidato selecionado será realizada no Nível-Padrão inicial do cargo (PST Nivel-Padrão 
1' e PAS: Nivel-Padrão 16) 

3.3. O Concurso Público deverá ser realizado mediante contratação de empresa profissional especializada ou 
diretamente pelo CAU/BR. se houver estrutura adequada para tal. 

3.4 Deverão ser 1dent1ficados os instrumentos de seleção (provas ou provas de titulas) que serão aplicados, 
tendo por base o estudo profisslogràfico 

3.5. Caberá ao Presidente autorizar os procedimentos para realização de Concurso Público nos casos em que 
exista orçamento aprovado pelo Plenano 

4. OPERACIONALIZAÇÃO

4.1 Os procedimentos para a n�alização de Concurso Público estão condicionados à existência de cargo vago
decorrente do PCCR no quadro de pessoal do CAU/BR 

4 2 O inicio e os procedimentos para a realização do processo de Concurso Público deverão ocorrer em 
conformidade com as regras estabelecidas na norma especifica que trata do assunto 

4.3. Para dar inicio aos procedimentos a(s) unidade(s) organlzacional(is) detentora(s) da(s) vaga(s). deverá(ão) 
preencher a SOLICITAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE VAGA NOS CARGOS (Formulâno 1 do ,tem VI) l' 
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4.4. O formulário. assinado pelo responsável da unidade organizacional deverá ser encaminhado à Gerência 
Admm1strativa, e esta, por sua vez, o encaminhará ao Núcleo de Gestao de Pessoas, após, ao Gerente 
Geral / Presidente, complementado com as competências definidas para a unidade organizacional, número 
de cargos, descrição das principais atribuições do cargo requerido 

4 .5 De posse dessas informações o Presidente poderá determinar a realização do Concurso Público 

4.6 A Empresa profissional especializada realizará o concurso público ou, caso o CAU/BR possua estrutura 
adequada recursos suficientes e pessoas capacitadas para tal objeto. o próprio Conselho poderá efetivar o 
concurso público. 

4 7 O resultado do processo sen3 submetido ao Presidente, que decidirá pela contratação do(s) candídato(s) 
melhor(es) classificado(s). 

4 8. O(s) candidato(s) aprovado(s) será(ão) encammhado(s) ao Núcleo de Gestão de Pessoas para a realização 
dos procedimentos relativos à1 sua contratação / posse no respectivo cargo do PCCR 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS

5 1 O processo Concurso Público deverá ser acompanhado pela área Jurídica, com a finalidade de se preservar
a legalidade das ações do CAU/BR. 

5 2. Os casos não previstos neste anexo serão resolvidos pelo Presidente, em conformidade com a legislação 
vigente. 
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V-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

PERÍODO AN�\LOGO AO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
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1. APRESENTAÇÃO

1 1 A avaliação de desempenlho no perlodo análogo ao estágio probatório tem por finalidade definir e
regulamentar o processo destinado a acompanhar, observar e conceituar o desempenho do 
empregado contratado, em período a ser definido em norma própria, aderente com o regime 
conjugado da CL T e da e>dgência de concurso público para admissão Se aprovado no processo 
de Avaliação de Desempenho, será efetivado no quadro de pessoal do CAU/BR, por prazo 
tndeterminado 

2. AVALIAÇÃO OE DESEMPENHO· PERiODO ANÁLOGO AO ESTÁGIO PROBATÓRIO

2.1 O objetivo da avaliação do desempenho durante o período análogo ao estágio probatório é verificar
se o empregado atende aos requisitos de: capacidade de adaptação, obediência às normas 
internas, conv1vênc1a pací'fica com o quadro funcional. mteresse e conhecimento do trabalho e 
identificação com os objetivos do CAU/BR. 

2. 2 O modelo de avaliação de desempenho durante o período análogo ao estágio probatório tem por 
base um conjunto de açõ«3s, planejadas e estruturadas, e a aplicação de formulário contendo 
fatores avaliativos cujo peso de cada um deverá ser atribuído pela chefia imediata em função das 
competências da unidade organizacional de lotação. 

2.3 A avaliação de desempenho do empregado durante o perlodo análogo ao estágio probatório 
refere-se â análise do exercício das atividades inerentes ao cargo do PCCR no período análogo 
ao estágio probatório no CJ�U/BR. 

24 A avaliação de desempenho do empregado durante o período análogo ao estágio probatorio é da 
responsabilidade da chefia imediata à qual estiver subordinado. 

2.5 O desempenho do empregado será avaliado com base nos seguintes fatores: (1) assiduidade, (2) 
disciplina, (3) iniciativa, (4) produtividade, (5) responsabilidade, (6) discrição e (7) cognição, 
constantes no Formulário de Avaliação de Desempenho durante o período análogo ao estágio 
probatório -FADICE 

2.6 O processo de avaliação dEi desempenho no período análogo ao estágio probatório sera dividido 
em dois perlodos distintos ei sucessivos, conforme venha a ser definido na norma própna 

2.7 A chefia imediata deverá: 

2.7 1 Preencher os campc,s de 1 a 7, com os dados relativos á avaliação durante o penado 
análogo ao estágio probatório do novo empregado sob sua responsabilidade (Parte I do 
FADICE). 

2.7.2 Definir e preencher, com base nas atribuições do cargo do PCCR e nas especificidades da 
unidade organizacional, as atividades/tarefas a serem executadas pelo empregado durante 
o período análogo ao estágio probatório sob sua responsabilidade e os resultados a serem
alcançados (metas), nm termos de quantidade, qualidade e prazo (Parte li do FADICE);

2 7 3 Acompanhar e orientar o empregado no desempenho das atividades, com reuniões rápidas 
e objetivas. Os fatos relevantes e as medidas adotadas deverão constar do Relatório de 
Acompanhamento (Parte Ili do FADICE); e 

2.7.4 Atribuir peso aos '.fatores avaliativos, em função das competências da unidade 
organizacional, e aplicar notas relativas a cada fator, de acordo com o desempenho do 
empregado em cada período durante o período análogo ao estágio probatório (Parte IV do 
FADICE). 

o 
1../j 
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e 
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tt,� 2.8 O Formulário de Avaliação de Desempenho - FADICE a ser utilizado é dividido em quatro partes, l' 



CAU/BR 
'r.....•---
·---

� véli 

conforme apresentado no Item VI - FORMULÁRIO 3. 
2 9 O preenchimento das pa11es I a IV do F AD/CE, em conformidade com o cargo do empregaao 

durante o período análogo ao estágio probatório e as atividades a serem desenvolvidas na unidade 
organizacional, deverá se1r feito pelo chefe imediato, que deverá atribuir: 
2.9, 1 Peso a cada fator de avaliação, em cada período avaliativo, podendo variar numa escala de 

1 a 10, totalizando 10 pontos: e 
2 9.2 Nota relativa ao desempenho. podendo variar de O a 10, 

2 1 O O Resultado do Desempenho por Período - RDP será o cálculo da média ponderada das notas 
atribuídas a cada fator, como mostra a fórmula a seguir: 

RDP,= 
NF,.P, �NF2 P2 +NF3 .P3 • NF,.P, +NF5 .P

5 
-.-NF�NF, P

7 

10 

Onde: 

RDP= Resultado do Desempenho por Período (1 e 2); 
NF = Nota atribulda ao Fator 1, 2, . 7, podendo variar de O a 1 O. 
P = Peso atribuldo ao Fator1, 2, ... 7, podendo variar de O a 10, 

totalizando 1 O pontos 
2 11 A pontuação máxima a ser alcançada em cada período avaliativo é de dez pontos. 
2 12 O Desempenho Global - DG do empregado, correspondente a todo o período análogo ao estágio 

probatório será a média ponderada dos resultados obtidos nos dois períodos avaliados, 
observando-se a seguinte distribuição de pesos e a aplicação da fórmula: 

, RDP1- peso 1 (um); 
, RDP2 - peso 2 (dois). 

Onde: 

RDP = Resultado do Desempenho do Período 1 e 2; e 
DG = Desempenho Global. 

2 13 Para efeito de aprovação no período análogo ao estágio probatório, o empregado deverá obter 
DG mínimo de 7 pontos, equivalente a 70% da nota máxima admitida. 

3 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

3.1 O Núcleo de Gestão de Pessoas encaminhará à chefia imediata do empregado, quando for o caso, 
dois Formulários de Avaliação de Desempenho durante o período análogo ao estágio probatório -
FADICE, devendo ser utilizado 01 (um) para cada período avaliat1vo. (Ver Item VI - FORMULÁRIO 
5) 

3.2 Cada FADICE, devidamente preenchido, deverá ser devolvido pelo chefe imediato ao Núcleo de 
Gestão de Pessoas até ,o terceiro dia útil subsequente ao término de cada período avaliativo. 
3.2.1 O superior imedía1to deverá reter cópia do formulário utilizado no período 01 (um), a fim de � 

proceder ao acompanhamento do período 02 (dois) do processo de avaliação durante o lfi 
(O período análogo ao estágio probatóno. e: 

3 3 Concluídas as elapas de avaliação durante o perlodo análogo ao eslâgk> probatório, o Núcleo de f- O: 
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Gestão de Pessoas procederá à apuração do resultado final, remetendo relatório conclusivo 
contendo os resultados d1e cada perlodo, formalizado em processo, ao Gerente Administrativo, 
para apreciação e tomada de decisão. 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1 O empregado aprovado no processo de avaliação de desempenho no período análogo ao estágio 
probatório terá seu contrato de trabalho convertido em contrato de trabalho por prazo 
indeterminado. 

4.2 O empregado que não alcançar a pontuação mínima de 07 (sete) pontos, sem possibilidades de 
arredondamento, terá seur contrato extinto, sendo automaticamente desligado do Quadro de 
Pessoal do CAU/BR. 

4.3 O perlodo análogo ao estágio probatório e o desligamento do empregado não aprovado na 
avaliação de experiência s;30 autonzados pelo Presidente. 

1 1 O contrato por prazo indeterminado deverá ser formalizado por Ato do Presidente do CAU/BR e 
mantido em pasta funcional. 

N 

Ln 
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FORMULÁRIO 1 - SOILICITAÇÃO DE PRENCHIMENTO DE CARGOS VAGOS 
Este formuláno deverá ser preenchido pelo gestor da unidade, com base nas determinações contidas no 

PCCR, e encaminhado ao Núcleo de G13stão de Pessoas para o planejamento e elaboração do Termo de Referência 
para a realização de processo de Concurso Público. 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

Unidade ou Ârea Requ1s1tante. 
Código do Centro de Custo. 

Horàrio de Trabalho: __ às __ e das __ às __ ] Carga Horana Mensal 

li - SOLICITAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE CARGOS VAGOS· Preencher os Itens a seguir: Cargo/ Ocupação/ Quantidade: 

CARGO/ OCUPAÇÃO QUANT. 

PST O/ O,cupaçao. _______ _ 
+ 

PAS OI Ocupaçao _______ _ 

PERFIL DO CARGO Conhecimento. __________ _ 
Área de Atu�o· _________ _ Expenênc1a ___________ _ 
Formação e Escolandade _______ _ 
Conteúdo Programático __________ __________________ _ 

RAZÕES PARA O PROVIMENTO DA(S) VAGA(S) NO(S) CARGO(S) 

Progressão Vertical D 

Faleomento O 
JUSTIFICATIVA 

Aumento do Quadro d1? Cargos O 

Ili - ENCAMINHAMENTOS 

Ao Gertt1te Administrativo/ Núcleo de Gestão de Pessoas: 
Data__/__J __ 

De Acordo □SIM □NÃO 

Ao Presidente. 
Data_/_/ __ 

AUTORIZADO O SIM O NÃO 

Ao Núcleo de Gestio de Pessoas para as prov/1dênclas cabfvels. 

Dala _l__J __ 

Desligamento de empregado D 

Outros O 

PARA PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO NÚCLEO OE GESTÃO DE PESSOAS: 

Cargo(s) D1sponivel(1s) 0 SIM O NÃO 
l Observaçào (informar ao interessado, por e-mail/ telefone, o resultado da solicitação).

Data _/__J __ _ 
� 
Ui 

(1) 
e: 



FORMULÁRIO 2-ESTIMATIVA DE CUSTO 

PROMOÇÃO HORIZONTAL/ PROGRESSÃO VERTICAL· ANO 20_ 
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Este formulário deverá ser preenchido pelo Núcleo de Gestão de Pessoas e encaminhado à Área 
Financeira com a análise da situação íL1ncional dos empregados em exercício com possibilidade de obterem promoção 
horizontal ou vertical no exerclclo seguiinte e respectivo cálculo da estimativa de custo para inclusão no orçamento do 
exercício seguinte 

MAT. NOME ADMISSÃO CARGO 
DATA ÚLTIMA 
PROMOÇÃO 

DE PARA 

FAIXA NV-PD RS FAIXA NV-PD R$ 

r r 

Submetemos a apreciação de V.S.ª estimativa de valores para a efetivação da promoção honzontal por merecimento 
e por antiguidade e progressão vertical aos empregados candidatos no exerclcio de 20_. 

Cálculo de valores estimados da remuneração-base referenciado na tabela de remuneração vigente não levando em 
conta ajustes salariais futuros. 

PROMOCÃO/PROGRESSÃO 
ITEM MERECIMENTO ANTIGUIDADE VERTICAL TOTAL 

PST PJ,S PST PAS PST PAS 
CANDIDATO 

VALOR (R$) 

PARECER DO NÚCLEO OE GESTÃO OE PESSOAS: 

Data 

Núcleo de Gestão de Pes,soas 

Ao Presidente para conhec1mento 

__ _._I O-a-ta_· �--__J-�=====G�e-ren=t=e G=e=r

a

-1 =---

7 
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FORMULÁRIO 3 · AVALIAÇÃO DE: DESEMPENHO· PERIODO ANÁLOGO AO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Parte 1 - IDENTIFICAÇÃO 

1
1 Empteg

�
o �-------�-r---------- 2 Data do E

_
feli

�
vo

-
Exe

-
rc

�
1ao 

Folação 4 Cargo Público 5 Período Analogo ao Estàg10 Probalono 

6 Avaliador 

Parte 11-ATIVlDAOES/T AREFAS A SERE:M EXECUTADAS 

Parte Ili - RELATÔRIO DE ACOMPANHAMENTO 

Problemas detectados 

7 Cargo Público 

----------------------------------

Soluções propostas 

Resultados 

Avaliador Avaliado 

Atenção: Este relatório deve ser assinado por ambas as partes mesmo quando nao preenchidos os campos da tabela Nesse caso favor 
registrar a nao ocorrência de problemas no pnme,ro campo 

Parte IV -AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

L
FATORES 

� Pontualidade

t Olsciplina 

DESCRIÇÃO CONCEITUAL PESO NOTA RDP 

------1e---+---1-

(

-

peso x nota)

� 
1'"' ao"°' do t,abalho ..,,ro do'"""°.,,,...,,,,,,,. o"'""''"" 

Cumpre sistematicamente as normas estabel8Cldas para a execução do trabalho 

1 3. Iniciativa Adota providências em 1;1tuações nao definidas pela chefia ou nao previstas no(s) 
manua!(is) de normas e procedimentos na realização do(s) serv,ço (s) 

4 Ê comprometido oom s,uas tarefas e com as metas estabelecidas pela chefiaResponsabilidade imediata 

�rodu� _j_
Apr

�
enta volume e qualid

�
trabalho num 1n1ervalo de t

=�
tis

-�
fa

�
too

_
º
---1-

-
�

--
-J--�-

, 6 Olscnçâo \Tem postura e sigilo sobre assuntos reservados e confidenc1a1s 

� Cog"'çao
_

Tem potene1alídade para aprendizagem e aphcaçao do conhecimento 

� 
TOTAL 10 

RESULTADO DO DESEMPENHO DO PERIODE..:_RDP (Total RDP � 

\O 
l.f') 

rc e: 
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COMENTÁRIOS 00 AVALIADOR (OPCIONAL) 

Data __J__J ___ Ass1natura do A11aliador _______________ _ 

Cl�NCIA PELO AVALIADO 

Ciente do conteüdo da avaliação 

Data _/__) ___ Assinatura do Avaliado. _______________ _ 

P'ARECER 00 NÚCLEO OE GESTÃO OE PESSOAS 

Data __)__) __ _ Data _I_I __ _ 

Gerente Geral 
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O Plano de Carg10, Carreira e Remuneração - PCCR 

Foi elaborado pela Equipe de Consultoria da: 

�� véli 
SOt OC:ÕE.S EM RH 

Em p1arceria com o CAU/BR 

co 
l/') 
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