RESOLUÇÃO

SESC/AP

W O-t20/2018

DISPÕE

SOBRE

ORGA~IZACTONAL
fi: O PLANO
SALÁRIOS
00
QUADRO DE
DEPARTAMENTO
REGIONAL
SOCIAL
DO COMÉRCIO
ESTADO DO AMAPÁ.

no Estado

ESTR

o Presidente cio Con elho Regional do Serviço Social cio Comércio
do Amapá, no exercício de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE,

ad referendum do Conselho

T RA

DE CARGOS E
PE SOAL DO
DO SERVIÇO
DR/SESC,
NO

- Se c,

Regional:

Art. 1° Fica aprovada a Estrutura
Organizacional
e o Plano de Cargos
Sa lário do Quadro ele Pessoal do Departamento
Rcgion al cio Serviço Social cio ComércioScsc, no Estado do Amapá. segundo disposto nesta Resolução c seus Anexos.

e

TÍT LO I
ESTRUTURA
OR(;ANIZACIONAL
Art. 2° O Departamento
Regional do erviço
l.stado do Amapá possui a seguinte estrutura organizacional:

erviço f ocial do Comércio

no

I. Órgão

Colegiado:
1. Conselho Regional
11. Órgão de Direção Superior:
2. Presidência do Conselho Regional:
2.1.
Consultoria Técnica
2.2.
Departamento Jurídico
2.2.1.
etor de Contratos e Convênios
2.3.
Controladoria
lU. Órgãos de Direção, Coordenação
e Asses oramento:
3.1. De Direção Executiva:
3.1.1- Diretoria Regional
l.xecutiva
Coordenadoria ele Ouvidoria
3.1.1.3- Coordenadoria
ela Comunicação
e Marketing
3.1.1.3.1.
ssessoria de Comunicação
3.1.1.4. Departamento de Obras
3.1.1.5. Coordenadoria
de Planejamento e Orçamento
3.1.1.5.]. Setor de I-:stuc.lus. Pesquisa e Estatística
3.1.1.5.2.
eror de Atendimento ao Cliente
..,.1.1.6. Coordenadoria
de Tecnologia da Informação
3.1.1.1

- Secretaria

3.1.1.2-

3.2. De Direção Técnico-Administrativa:
3.2.1. Divisão de Administração
e Finanças
3.2.1 Coordenadoria de Material e Patrimônio
3.2.1.1 eror de Patrimônio
3.2,1.2 Setor ele Alrnoxari fado
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3.2.2 Coordenadoria de Apoio Operacional
3.2.2.1 Setor de Manutenção e Portaria
3.2.3 Coordenadoria d Contabilidade
3.2.4 Comissão Permanente de Licitação
3.2.5 Coordenadoria de Tesouraria
3.2.6. Coordenadoria de Gestão de Pessoas
3.2.6.1 ctor de Pessoal
3.2.7. Setor de De envolvimento Técnico
3.2.8. Unidades Operacionais
3.2.8.1. Unidade Operacional
3.2.8.2. Unidade Operacional
3.2.8.3. Unidad Operacional
esc Santana
3.2.9. Unidade Operacional 'c. c Comunidade
3.3. Divi fio de Programas
3.3.1. Coordenadoria

Sociais
de Educação

3.3.2. Coordenadoria do Projeto esc Ler
3.3.2.1. Unidade Operacional Sesc Laranjal do Jari
3.3.2.2. Unidade Operacional Sesc Amapá
3.3.2.3. Unidade Operacional Sesc Mazagão
3.3.2'-+. Unidade Operacional Sesc Oiapoque
3.3.3 Coordenadoria de Lazer
3.3.3. J. Setor de Aperfeiçoamento
Físico e Esportivo
3.3.3.2. Setor de Recreação
3.3.4. Coordenadoria de aúde e Assistência
3.3.1.4.1. Setor de Nutrição
3.3.1.4.2. Setor de Odontologia
3.3. J .4.3. Setor de Assistência
3.3.5. Coordenadoria de Cultura
3.3.6. Escola Sesc
TITULO TI

DO QUADRO DE PESSOAL
Art. 3° Os integrantes do quadro de pessoal ela administração
Regional do rnapá, tem
sua situação funcional regulada pela Consolidação das lei trabalhista - CLT. pela Jegi lação
complementar especifica e pelos preceitos contidos neste Regulamento.
Arl. 4° O quadro de pessoal da
R
permanente. complementado
por cargos e funções

L CI P é composto
de confiança.

Parágrafo único: Os cargos de chefia, assessoramento.
confiança e em comissão.

coordenação.

por cargos

gerência e upervisão são de

Art. 5° A AR/SE C/AP poderá. excepcionalmente.
contratar profissionais
de crvico técnico por prazo determinado. para tarefas e pecifiea .
Esses profissionais

de caráter

para prestação

não integram o quadro de pessoal. nem se lhe aplica este
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TÍTULO UI
DAS ATRIB
lÇÕES
Art. 6° As atribuições
Interno do Departamento

do órgãos relacionados
Regional do , ESCI AP.

abaixo

são aquelas

definidas

no Regimento

TÍTULO IH
DOS CARGOS
CAPÍTULO I
DOS CARGOS PERMANENTES
Art. T" Os cargos cio Quadro de Pessoal Permanente
Departamento Regional do ESCIAP são organizados

r-

de nível superior, médio e fundamental.
no seguinte áreas:

do

Área Apoio Operacional:
•

n- Área

Nível Fundamental - símbolo AOI F-IOO
Nível Médio - símbolo
O IM-200
Serviços

•
•

de Educação:

Ní el uperior - símbolo
E 'S-300
Cursos Livres (nível médio e superior)

Hl - Área Técnico-Admin

•

-

L/CL--400

istraríva:

Nível Superior - símbolo TAINS-500

IV - Área Técnico--Programática:
ivel Médio - símbolo TP jlM-600
í vel Superior - símbolo T]' 1 TS-700
§ JO A Área Apoio Operacional
compreende os seguintes
1

•

cargos:

I - De Nível Fundamental:

a. rtífice de Manutenção
b. Assi tente Operacional
c. Auxiliar de Copa e Cozinha

AO F-I 00.0 I
AO/NF-I 00.02
1\0/1 F-100.03

d. !\u'\iliar

I\O/NF-1 00.04

de Scn ices Gerais

c. Cozinhei 1'0
f'. Motorista
g. Porteiro 1

AO t IF-I 00.05
0IIF--100.06
1\0 F-100.07

h. Peneiro

1\0 IIF-l 00.08

11.

TT - De Nível

Médio:

Ag .nte Administrativo
J\gente de . aúdc
Animador Cultural

AO 1 M-200.0 I
,A.OfNM-200.02
AO/I /f-200.03
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d.
Auxiliar
r. Auxiliar
Q
~. Auxiliar
h. Operador

C.

I.

de aúde Bucal
de Nutrição
Técnico.....................
de Caixa

.
AO I M-200.06
OI 1 11-200.07
AO I IM-200.08
AOINM-200.09
AO I M-200.10
AO I 11-200.11

.

R crcador

J. Técnico de 'egurança do Trabalho
k. Técnico em Radiologia
l. Cuidador lnlaruojuvenil.

§ 2'1

r-

AOI

erviços de Ed ucação compreende

Área

M-200.12

os seguintes cargos:

De Nível Superior:

a. Professor:
a.l. de educação bá ica (educ. inl. e anos iniciai
a.:2. de educação

do ensino fundamental)

SE/I

-300.0 I

física

SE IIS-300.02

h. Coordenador Pedagógico
c. Psicólogo Educacional

SE I '-300.03
SElN, -300.04

n- Cursos
a. Instrutor

Livr-es (nível médio e superior):

SEI 1~-400.0 I
, SE/C L-400 .02

de Língua Estrangeira

b. Instrutor/Li bras
c. Trad utor-Intérpreie/Li

bras

,

~ 3° !\ Área Técnico-Administrativa

compreende

SE/CL-400. 03

os seguintes cargos:

1- De Nível Superior:
a. Ad vogado
b. Contador
,
c. P icólogo
, ,
, ,
d. Analista de Tecnologia da Informação
e. Técnico Especializado
. _f".\

•

(graduado

Área Tccnico-Ptozrumb

c

á

,

TA I rs-soo.or

em qualquer área)

tica compreende

os

T A IS-500.0 I
T I r -500.02
T/\/NS-500.03
T l' T -500.04

.SClJ
bUiI1IC"

..J

caruos:
;:;"

1 - De Nível Médio:
a. Insuuror (com habilitação

em):

a.l. Artes Plástica
a.2. Dança

,

,

TP

M-600.01

TP

M-600.02

a.3. Mú ica

TP/NM-600.03

a.-I. Teatro

TP

M-600.04

TI - De Nível Superior:
...............................
. Biblioreconomista

,

TP
TP

I, -700.0

I

S-700.02
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c. Enfermeiro
d. Educador
e.

TP/ 'S-700.03
Cultural

TP/NS-700.04

utricionista

TPfNS-700.05

r. OdonLólogo
g. Professor

de Educação

Física

h. Turismólogo

TP

S-700.06

TP

S-700.07

TP ,1S-700.08

i. lnsirutor (com habilitação

em):

i.2. Dança

TP/NS-700.09
TP/NS-700.1 O

i.3. Música

TPfNS-700.I

i.4. Teatro

TP

i.l. Artes Plásticas

j. Recreador
k. Educador

I

S-700.12

TP/NS-700.13
em

aúde

TP

I. \ lédico

TP

S-700.14
I T,

-700.15

Art. 5° As atribuições
bá icas dos cargos permanentes.
a formação exigida para
eu
preenchimento
e a jornada de trabalho semanal. aplicada a cada qual. estão descrito nos quadros
consolidado'
constantes do Anexo l/Quadros 1 a 7. desta Re olu .ão.
Art. 6° O quadro consolidado dos cargos permanentes.
consta do Anexo ll/Quadros I a 4 desta Resolução.
Art. 7" O plano alaria I aplicável
lll/Quadros I a -+ desta Resolução.

aos ocupantes

com o correspondentes

dos cargo

permanentes

quantitativos.

consta

do

nexo

CAPÍTULO 11
DOS CARGOS E F NÇÕES DE CONFIANÇA
Art. 8" Os cargos de confiança. de livre admissão e demissão. são aqueles criados
Resolução que dispõe sobre o Regimento Interno do Departamento Regional do E C/AP.
Parágrafo L1I1ico: r:: de competência
do Presidente
cargos de con fiança por meio de Portaria.

do Conselho

Regional

indicar e nomear

pela
os

Arr. 9" O Presidente c demais membros da Comissão Permanente de Licitação. serão designados
obrigatoriamente
dentre colaboradores
do Quadro Permanente. exercendo função de confiança.
grati ficada conforme fixado no Anexo desta Re olução.
Art. 10 A organização,
controle
competem ao Secretário Escolar.

§

e fiscalização

dos serviços

de secretaria

da Escola

ESC

O Secretário Escolar exerce função de confiança c sua e colha recairá C111 colaborador do
quadro permaneru '. com formação em Licenciatura em Pedagogia. recomendado possuir curso
técnico em secretariado escolar para o exercício das seguintes atribuições: assistir a Direção
Escolar em erviços Técnicodministrativos:
Planejar. coordenar. controlar e supervisionar
as
atividades da ccrctaria Escolar: Manter organizada c atualizada a docum mação do etor:
Organizar os arquivos de modo a assegurar a preservação dos documentos .. assim. podendo
4 atender a qualquer pedido de informação ou esclarecimento por parte do interessado ou de
()O~'erificação
por parte da Direção Escolar ou das autoridades competentes. da identidade e vida
10
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e 'colar de cada aluno. da qualifi ação profissional
técnica e adrnini traiiva: Conhecer.
acompanhar e cumprir as leis de ensino vigentes, o Regimento Escolar da Es ola esc e as
determinações
da Direção E colar: Planejar. organizar c realizar matrículas.
rcrnatriculas
c
expedir documentos. juntamente com a Direção Escolar; Devolver de idamente preenchidos. os
questionários
enviados
pelos órgãos da Administração
Pública,
ubmetcndo-os,
antes. à
apreciação da Direção Escolar: Elaborar. juntamente com a Direção c colar e a Coordenação
Pedagógica.
o calendário
escolar: Organizar e executar o
crviços de expediente
e de
escrituração e. colar da I::: cola e. c: Organizar e manter atualizados o arquivo. a coleção de leis.
regulamentação.
diretrizes. ordcn de serviço. circulares. pareceres e outros documentos: Redigir
e expedir as correspondências
oficiais. submetendo-a ame à direção Escolar: Instruir preces o
. obre assuntos pertinentes às atividades da Secretaria Escolar: Pre tar informações solicitadas em
proces o e demais documento
relativo à ccretaria Escolar. preservando o sigilo profis ional:
Responsabilizar-se
por toda a escrituração, expedição de documento
e colares e certificados de
conclusão. bem como pela autenticidade dos mesmos: Assinar juntamente COIll a direção l~eolar.
os documentos
específicos
da vida escolar do aluno; Atender a comunidade
escolar C0111
cordialidade. presteza e eficiência: Utilizar o sistema de informação definido pela maniencdora
da Escola Sesc para registro da escrituração escolar: Manter atualizado os dados no sistema de
informações
para emissão de documentação
escolar: Prestar. anualmente.
a informações
rclatix as ao Censo Escolar, no Lermos da legislação vigente: Manter em sigilo a documentação
atinente à vida escolar do' alunos: Promover o levantamento de dado referente à aprovação.
recuperação e evasão de alunos: Divulgar resultados de aprovação. recuperação. reprovação
evasão de alunos: Elaborar atas ele reuniões; Manter dados atualizados, relativos aos alunos.
turma
e le antarn nto estatísticos:
Conhecer.
cumprir e divulgar.
no âmbito da Lia
competência. a legislação c normas educacionais. as disposições regimentais e normas expedidas
pela Direção E colar: Participar da elaboração e implementação
do Projeto Político Pedagógico
da Escola: Manter contato permanente com a Direção Escolar e Coordenação
Pedagógica da
Escola , esc: Participar da formação contínua dos profissionais de ensino: Zelar pelas instalações.
equipamentos
e bens da secretaria: Desempenhai' quaisquer outras atribuições que pela sua
natureza. pos arn incluir-se em sua esfera de competência.

§ 2° O Secretário

Escolar será designado por Portaria do Pre idcntc do Conselho
apl icando-se a ele a grati Iicação correspondente fixada no nexo VI desta Resolução.

Regional.

Art. 11 O quadro consolidado dos cargos de confiança. com os correspondentes
quantitativos.
consta do Anexo TV desta Resolução e a remuneração a eles apl icada acha-se especi Iicada no
nexo V.

TÍTl'LO 111
DO PLANO SALARJAL
Art. 12 O Plano de Salários do Serviço Social do Comérico no Amapá constitui-se em um
conjunto de vaniag ns de caráter pecuniário instituídas com o objetivo de estimular a atração.
motivação e permanência dos colaboradores no quadro de pessoal permanente. Para os fins desta
Resolução aplicam-se as seguintes definições:
a.

Quadro:

conjunto de cargos isolados e funções

gratificadas.

b. Cargo: conjunto de atribuições
da m ma natureza. rc ponsabiliclade
e pecifica e salário correspondente.
para ser ocupado por um titular em caráter permanente ou
precário. comportando as . cguintcs espécies:

b.Z. Cargo de Confiança:
aquele cujo preenchimento
se dá mediante livre
e colha do gestor competente. sem a necessidade de preces 'o seletivo. sendo uma part desses
cargos destinada obrigatoriamente
aos colaboradores
do quadro permanente. na forma previ ta
nesta Resolução.
Função: atribuição, ou conjunto de atribuições. que não titulariza
mas que se comete a determinados
colaboradores
para execução ele crviço eventuais.
remunerada através ele gratificação.
C.

cargo.
sendo

d. Lotação:
é o local. dentro da e, trurura organizacional.
em que o
colaborador vai ser colocado para exercer suas atribuiçõc
. podendo. por ato específico. ser feita
a movimentação
do colaborador
entre os di Iercntcs órgãos da Estrutura Organizacional,
sem
alteração do cargo. para atender a necessidade do serviço.
Departamento
contratação.

e. Colaborador:
pessoa admitida para ocupar cargo do quadro de pessoal elo
Regional do ESC/AP. independentemente
da natureza do cargo e do regime de

f. Faixa Salarial: é o conjunto
cada cargo do quadro de pessoal permanente.

dos diferentes

níveis de salários

aplicáveis

a

g. Salário ou Rcmu n crução: é O tola] bruto de todas as parcelas pagas ao
colaborador
corno contraprestação
do seu trabalho. constituído
de .alário ba 'e c demais
vantagens pecuniárias (adicionais. gratificações. abonos. etc).
h. Salário
Base: é o padrão do cargo. representado,
no ca
colaboradores
cio quadro permanente. por cada nível dentro da taixa alarial eorrespondent
que serve como base de cálculo para as vantagens pecuniárias lixadas em pereentual.

dos
e

i. Progressão Funcional:
é O avanço do colaborador
nos diferente
níveis
que constituem a faixa alaria] do cargo por ele ocupado. desde que cumpridas as exigência
c uab lecida nesta Resolução.
J.
Avaliação
de De ernpcn ho: é o procedimento
pelo qual. periodicamente.
Departamento
Regional apura o preenchimento
das exigências necessárias à concessão de
progrcs ão funcional ao colaborador.

O

Art. 13 Respeitados o, direito
benéficos. em norma coletiva
Regional do E C no Estado
salário base. de acordo com o
\)~ adicionais e a gratificaçôc
outras \ aruugcns pecuniárias c

e garantias previstos na legislação trabalhista ou. quando mais
do trabalho. fica assegurado aos colaboradores
do Departamento
do mapá o direito de perceberem. no que couberem. além do
nível em que estejam colocados na correspondente
faixa salarial,
discriminadas
nesta Resolução e seu Anexo VI. sem prejuízo de
beneficios que venham a ser instituídos por outro meio.

Art. 14 Os salários aplicáveis
aos ocupantes
Tabela de alário con tante do Anexo V.
cAPír
DA PROGRESSÃO

dos cargos

de confiança

são aqueles

fixados

na

LO r
FUNCIONAL

Art. 15. Para fins de progressão funcional dos colaboradores
do quadro pcrrnante do SE C/AP a
faixa salarial ele cada cargo fica limitada em 10 (dez) niveis. identificados pela letra A. 12.. _. D.
1..t. G. H. 1 e 1. onde Â representa o primeiro nível da faixa salarial e 1 representa o último
nível. conforme fixado no nexo ffl/Quadros I a ..J..
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2° O primeiro

colaboradores

nível de cada Caixa

admitido

alarial corre pende ao
no quadro de pessoal permanente

alário ba e de entrada

para o

§ 3" A quantia em cada nível equi vale ao salário base cio colaborador. constituindo-se.
portanto.
em base de cálculo do adicionai ... graii ficações e demais vantagens pecuniárias a que fizer ju .
salvo expressa disposição de lei em sentido contrário.
§ ·f' ernpre que for autorizado reajuste dos salários elos colaboradores do ESC/AP o percentual
correspondente
de, crá repercutir. de modo autônomo .. sobre toda a faixa salarial ele cada cargo.
partindo-se sempre do primeiro nível e preservando-se.
em relação aos demais. a variação
percentual fixada no ~ 1°. acima.
Seção Única
Da Avaliação de Dcscrnpcn ho '
ArL 16 Para fins d

concessão de progressão funcional aos colaboradores
deverão ser observadas as disposições desta Seção.

do quadro permanente

Ar t. 17 A progressão será concedida bienalmente e se dará C0l110 resultado ele avaliação de
LIesempcnho a que será submetido
todo colaborador
do quadro permanente
que conl .
necessariamente.
com no mínimo dois anos ele eletiva atividade profissional no Departamento
Regional do F:SC/AP.

§

Na aval iação de desempenho
serão obs nados
as 'iduidade; cooperação, iniciativa: quolidade/eficiência
]O

os eguintes Cri tenos:
e responsabilidade.

pontualidade:

§ 2" A avaliação será realizada bienalmente. sempre no mês de janeiro. para apuração dos 24
(vinte e quatro) meses imediatamente anteriores. c os efeitos financeiros dela decorrente
serão
prece sados nu folha de I agarnento do mês ele março.
§ 3(l Na avaliação serão atribuídas
notas inteiras de O (zero) a 10 (dez) para cada um dos 06 (seis)
critérios indicado
no .. 10 deste artigo. salvo as exceções prevista
nesta Resolução.
corre pondendo a pontuação final do colaborador à média aritmética dessas notas.
§ ..tO Não será concedida

progressão:

a) ao colaborador

que obtiver média inferior a 07 (sele) pontos e

b) ao colaborador que, mesmo obtendo média
pontos. tiver ofrido qualquer pena disciplinar. exceto advertência
aplicada na forma do Regulamento de Pessoal.

igualou
verbal.

superior a 7 (sele)
no período avaliado.

rt. 18 Para aferição da efetiva ali, idade profissional no período abrangido pela avaliação serão
consideradas as hipóteses estabelecidas em lei. no Regulamento de Pe soai do SESC/AP e. se
houver. em norma coletiva de trabalho aplicável ao colaboradores do L C/AP.
Art. 19
pontuação a er atribuída aos ritérios pontualidade
período de 24 (vinte e quatro) meses. atenderá ao seguinte:

c a assiduidade. considerado

o

a) pontuo/idade: até 600 minutos de atraso = 10 pontos; de 60 I a 900 minutos
de atraso = 7 ponto: de 90 I a 1200 minutos de atraso = 4 pontos e mai de 1200 minuto de
atraso = 1 ponto.
b) assiduidade: até 02 faltas = 10 pontos: de 03 a 04 faltas = 7 pontos: de 05 a
06 faltas == 4 ponto: c mai de 06 faltas = 1 ponto.

A avaliação de desempenho foi suspensa pela Resolução Sesc nO 409120 17.
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Art. 20 Os colaboradores
serão avaliados pelos titular s dos órgãos nos quais estejam
momento da avaliação d desempenho em conjunto com os superiores hierárquicos
destes.

lotados no
imediatos

§ t o É vedada a autoavaliação.
§ 2° O colaborador

do quadro permanente que esteja no exercício
função de confiança
erá avaliado regularmente. para lodos os fins. não se aplicando
não estejam submetidos ao regular controle de jornada a regra do ar1. 19.

de cargo ou
àqueles que

§ 3°

a hipótese cio parágrafo anterior as notas ele pontualidade e de
assiduidade deverão ser fixadas. segundo juízo dos avaliadores.
considerando-se
o maior ou
menor grau de comprometimento
que o colaborador
tenha demonstrado
em relação ao
cumprimento de ambos os critérios ao longo do período avaliado.

§ -lO A avaliação
do Presidente

do Conselho

será feita com base em Ficha de Avaliação

aprovada

por ato

Regional.

§ 50 Os colaboradores
avaliados
tornarão
ciência do resultado de suas
avaliações assinando a Ficha lc Avaliação. devendo a recusa ou a impossibilidade
em assinar ser
lançada como observação em campo próprio.
§ 6° Na apuração da média de pontos que determinará o direito ou não à
prcgre são observar-se-R o seguinte critério de arredondamento:
fração igual OLl inferior a .4
(quatro décimos) autoriza o arredondamento
da nota para menos e fração igualou
uperior a .~
(cinco décimos) autoriza o arredondamento
da nota para mais.
Art. 21 As Avaliações de Desempenho serão realizadas sob a coordenação, controle, orientação.
acompanhamento
e fiscalização
da Divisão de !\dmini tração e Finança,
atravé
da
Coordenação ele Ge tão ele Pessoas e órgãos subordinados,
Parágrafo
único. O avaliadores terão o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento
das Fichas de !\ vai iaçào, para devolverem-nas,
devidamente
preenchidas e a inadas, ao órgão
responsável.
a rim de que .eja processado
o resultado final da avaliação e ubrnctido ao
conhecimento
elo Diretor Regional. em primeiro lugar.
Art. 22 O resultado final da valiação de Desempenho, s parado por Área e Cargo, constando o
período avaliado, o nome do colaborador. o nível da faixa salarial anterior e o nível onde ficará
colocado. será submetido à homologação
do Presidente do Conselho Regional que. mediante
Portaria. concederá a progressão funcional.
CAPÍTLJLO
II
DAS VANTAGENS
PECUNIÁRIAS
Art. 23 Nos termos desta Resolução aplicam-se aos colaboradores
do Serviço
ocial do Comércio no Amapá. conforme o caso, a vantagens pecuniárias,
consistente
em
dicionais e Graii ficações. relacionada
neste Capítulo. sem prejuízo ela [uelas in tituidas por lei
ou norma coleti va do trabalho.

§ I o Quando
corrigidos

periodicamente,

não fixados em percentuais os Adicionais e Gratificações
pelo mesmo índice aplicado à correção dos salário.

serão

§ 2U OS

dicionais e Grau ficações pago na forma de ta Re olução. conforme
Anexo VI. con tituem vantagem pecuniária de natureza remuneratória,
devendo seu lançamento
.cr feito em folha de pagamento e sujeitando-se
aos deseonto
legais e cornpul órios incidentes
obre tais parcelas. na forma da legislação vigente.
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Adicional

erviço atribuições,

Seção I
por Tempo

de Serviço

Art. 2-l É devido aos colaboradores
do SESC/AP Adicional
por Tempo de
T, correspondente
a 1% (um por cento), por ano de efetivo desempenho de suas
calculado sobre o alário base do cargo e pago sob rubrica própria.

§ 10 O adicional
10% (vinte por cento).

de que trata este artigo é cumulativo

Adicional
Art. 25
Operacional.
símbolos
símbolo TP 11',,1-500. que
Adicional de \'íwl iu pcr
~ )U

erá devido mediante

até o limite máximo

de

Seção TT
de ~í\'el Superior

O colaborador.
ocupante de cargo permanente
das Areas Apoio
O TF-IOO e AO/NM-200
e Técnico-Programátic
ivcl Médio.
possuir nível superior completo. fará jus. se a sim o requerer. a um
ior -I\;\f: de 10% (dez por cento). calculado
obre seu salário base.

O Adicional de I\ível 'uperior deverá ser requerido
o atendimento simultâneo das seguintes exigências:

por e. crito e somente

a) apresentação
de Diploma de conclusão de curso de graduação emitido por
instituição de en ino uperior devidamente credenciada pelo Ministério da Educação e Cultura.
devidamente autenticado em cartório:
b) correspondência
entre a graduação obtida pelo colaborador
e as atividades
de, envolvidas pelo _'C C/AP na área fim e/ou na área meio. a ser comprovado
por meio de
de. pacho do Coordenador da área;

c) existência
de vínculo permanente
L C/AP por mais de 2 (dois) anos consecutivos:

do

colaborador-requerente

com

o

d) man iresta d isponibi Iidade orçamentária;
S 2u O pedido, analisado pela A se soria Jurídica, será homologado
pelo
Presidente do Conselho Regional c somente poderá ser lançado em folha de pagamento a1 ós a
expedição da correspondente
Portaria.
§3° Os pedidos administrativos
já concedidos
por vigência de normas
arucriorc .. preservam-se inalterado .. preservando-se
o direito adquirido pelo funcionário.

Gratificação

Seção I II
de Cargo de Confiança

Art. 26 O colaborador do quadro permanente, quando designado
cargo de confiança, fará jus ao recebimento de Gratificação
ele Cargo de Confiança

para ocupar
- GCC.

§ 1°

a hipótese
deste artigo o colaborador
poderá optar. mediante
requerimento
escrito. por receber. pelo período que durar a designação, a remuneração do argo
p rmaneruc acr scida da Gratificação
de Cargo de Confiança. conforme fixada no Anexo VI. ou
o salário lixado para o cargo de confiança.

§ 2" A exceção do Adicional
pecuniária s rá paga ao colaborador
fixado para o mesmo.

por Tempo de erviço nenhuma outra vantagem
que. vindo a ocupar cargo de confiança. optar pelo salário

§ 3° A Grati ficação de Cargo de Confiança

será incorporada definitivamente
ao
salário. sob rubrica própria. quando o colaborador tiver recebido a mesma. de forma ininterrupta.
re 'peitados os parâmetros estabelecidos no § 4° deste artigo c o seguinte:
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a) quando o colaborador tiver optado por receber a remuneração
do cargo
permanente acrescida da Gratificação de Cargo de Confiança. fará jus à incorporação da referida
\ aniagcrn que s 'rã lançada sob a rubrica
aruagcm Pc: soaI - I (V P-l).
b) quando o colaborador
tiver optado pelo salário fixado para o cargo
confiança a grati ficacão a ser incorporada corrcspondcrá à diferença, apurada na data em
deixar o cargo. entre o último salário base recebido pelo exercício do cargo de confiança
alário ba. c que. na me ma data. lhe seja devido pelo exercício do cargo permanente.
endo
vantagem lançada .ob a rubrica Vantagem Pessoal- 2 (VP~:2).

de
que
e o
esta

§ -lo O alar correspondente
à parcela a ser incorporada será apurado pela
média quando. dentro do período fixado no parágrafo seguinte. houver designação para ocupação
de cargos de confiança de diferentes níveis e, nesta hipótese. lançado sob a rubrica Vantagem
Pessoal- 3 (VP-3).
§ 5" Em qualquer

das hipóteses descritas no ~3°. acima. o direito a
incorporação defini ti\ a da gra: i ficaçào de cargo de con tian ,a. será conccd ida no percentual de
100% (cem) por cento. quando o colaborador estiver completado
10 (dez) anos ininterruptos.

§ 6° O direito à incorporação

da gratificação de que trata este artigo depende de
requerimento prévio e somente poderá ser reivindicado com o desligam nto do colaborador do
cargo de confiança por ele ocupado. havendo efetiva solução temporal de continuidade. ainda
que, em momento posterior. ele enha a assumir outro cargo de confiança.
S

r~
fada

paga a título de Gratificação

obsta a percepção simultânea
de Cargo de Confiança.

da parcela incorporada

com a parcela

§ 8° É vedado incorporar em dupliciclade grati licaçõcs pelo exercício
cumulativo ele diferentes cargo de confiança, podendo o interessado, quando for o caso. optar
pela maior.
§ 9°

ão constitui duplicidacle a cocxi tência de parcelas incorporada
pelo
exercício de cargo de confiança em períodos distintos, desde que a soma do parâmetro "tempo
110 cargo de confiança" dessas parcelas não ultrapasse
dezessete anos.
1

§ 10 A incorporação

da gratificação pelo exercício de cargo de confiança
dependerá sempre de requerimento do interessado. instruído com informações circunstanciada
do Setor de Pessoal c submetido
prévia análise jurídica e posterior decisão do Presidente cio
Conselho Regional.
à

S

incorporada.
incorporado

11 A decisão que deferir a incorporação fixará claramente a quantia a ser
especificando o período do exercício do cargo de confiança.
o percentual a cr
c a ba e de cálculo ele incidência do mesmo.

§ 12 A incorporação
Presidente

do Conselho

ela gratificação

somente

se efetivará

por Portaria

elo

Regional.

Gratificação

de

Seção TV
poio à Comissão

de Licitação

Art. 27 O colaborador cio quadro permanente, quando designado para integrar
Comissão
de Licitação.
eja ela Permanente
ou Especial. fará jus. enquanto perdurar a
d signação. à Gratificação
ele Apoio à Comissão de Licitação - GCL. conforme valere
fixados no Anexo V1 de, ia Rc: olução.
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Licitação
Regional.

Parágrafo
ún ico. A condição
de Presidente e de membro de Comi são de
constitui-se em função de confiança. atribuída por ato do Presidente do Con elho
estando suas competências descritas em norma específica.

Gratificação

as atribuições
Gratificação
Resolução.
Conselho

Seção V
de Secretaria

Escolar

Art. 28 O colaborador do quadro permanente. quando designado para exercer
de Secretário Escolar da Escola E C. íará jus. enquanto perdurar a designação. à
de Secretaria
Escolar - CSE. cujo valor está fixado no Anexo V1 desta

Parágrafo
uruco. O Secretário Escolar. designado por ato do Presidente
Regional. exerce função de confiança nos termos desta Resolução.

do

Seção
Gratificação

de Substituição

Art. 29 O colaborador
de ignado para substituir outro em suas regulares
funções [81'á jus à percepção de vantagem pecuniária. em razão da substituição, observado o
seguinte:
I - Se a sub tiruiçâo se der de lorma plena - mediante afastamento
total cio
substituto
das atribuições
do cu cargo, para desempenho
integral apenas das arribuiçõc
do substituído
- a ele será devida Gratificação
de Sub tituição - G 13. que .orrespondcrá à
diferença entre o salário do substituído e o seu salário.

S

l" Na hipótese deste inciso:

a) a gratificação
salário do substituído.

não será devida se o salário do substituto

b) a gratificação
será paga sob rubrica própria.

será calculada

proporcionalmente

('01'

maior ou igual ao

ao período de substituição

e

§ 2° Não integram o salário do substituído. para fins de apuração da
de Subsiuuição de que trata o inciso l. as vantagens de carát r pessoal por ele
tais como: vantagens pecuniárias já definitivamente
incorporada
à sua remuneração,

Gratificação
percebidas,
adicional de nível superior.
natureza.

adicional

por tempo de serviço. entre outras que possam ter a mesma

11 - Se a substituição
se der de forma parcial - mediante
exercício
cumulativo,
pelo substituto,
das atribuições
cio seu cargo e das atribuições
cio substituído
a ele será devida Gratificação
de Substituição
com Acúmulo
de Funções - CSA, que
corrcspondcrá a 30% (trinta por cento) do salário base do substituído.

s

lONa hipótese de te inciso:

a) a graiificação

será sempre devida.

b) a gratificação será calculada proporcionalmente
com acumulo de funções e será paga sob rubrica própria.

ao período de substituição

§ 2° ão ocorre acumulação e. portanto. não gera direito à percepção da
Gratificação de Substituição com Acúmulo de Funções. a ubsiituição
de um colaborador em
cargo le confiança por seu uperior imediato, independentemente
do nível por este ocupado na
escala hierárquica.
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§ JU No aio de designação do colaborador para substituir outro deverá ficar
expresso, para fin de fixação da gratificação devida. se a substituição será plena. na forma do
inciso I deste artigo. ou parcial. nos termos do inciso 11.

Gratificação

Seção VII
de Interlorizaçâo

Art. 30 Ao colaborador
que tiver de deslocar-se
de :Vlacapá para outros
municípios do Estado, para atender as ações desenvolvidas no âmbito de qualquer dos Programas
Sociais da área fim do SESC/AP. será devida Gratificação
de Interiorização
- GTN. conforme
valores lixados no Anexo VI, a qual será paga proporcionalmente
ao período de permanência
fora da sede de suas atribuições e apenas enquanto durar o afastamento. destinando-se a custear
os gastos com alimentação e transporte. este quando necessário. entre outros de caráter pe oal.

9 I" A gratificação de que trata este artigo será atribuída. em caráter
excepcional.
a colaboradores
não diretamente
ligados as atividades da área fim. conforme
especi ficação e valores fixados no nexo VI.
no Anexo

vr

§ 2°
Gratificação de lnteriorização será devida pela metade do valor fixado
quando o deslocamento de que trata e te artigo se der para o município de Santana.
§ 3° A percepção da Gratificação

condições.

u percepção

de lntcriorização

exclui o direito, nas me. mas

de diária.
Seção VIII
Gratificação de Cessão

Art. 31 O colaborador do quadro permanente do Sesc/Ar
para exercei' cargo ou função de confiança em outra unidade do Sistema"
".

§Jo

A

cessão de que trata este art igo poderá se dar de forma plena ou parcial:

a) plena é a cessão durante a qual o colaborador
sua jornada de trabalho na entidade-cessionária.
forma partilhada

b) parcial e a cessão quando o cumprimento
entre o SI:SC//\ P e a entidade-cessionária.

§ 2 Para rins de remuneração
0

observado

poderá ser cedido

cedido cumpre integralmente

ela jornada

do colaborador

de trabalho

cedido

se dá de

pelo SESC/AP

será

o seguinte:

dos respectivos

a) tratando-se de cessão plena a remuneração do colaborador cedido. acre cida
encargos sociais. será suportada integralmente pela entidade cessionária.

b) tratando-se
de cessão parcial, o ônus da remuneração
do colaborador,
acrescido elos respectivos encargos sociais. será rateado entre ambas as entidades. cedente e
ce. sionária. proporcionalmente
à jornada de trabalho cumprida em cada qual I elo colaborador.

Grarificacão

§ ]() Em qualquer das hipóteses
de Cessão - GC . a qual:

cedido fará jus a uma

entre o alário ba e que lhe seja pago pelo
e o salário base aplicado ao cargo a ser por ele oeupado na entidade-cessionária,
como limite mínimo, 50% (cinqüenta por cento) deste último.
a) corrcspondcrá

SESC/AP
garantido.

de cessão o colaborador

8 diferença

ob a
c)

será suportada

integralmente

pela entidade-cessionária

e
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d) somente será devida enquanto durar a cc são.

§ 4° Cabe à entidade-cessionária
'escl P com o pagamento
seguinte:

o reembolso das despe a realizadas pelo
do colaborador-cedido.
mediante ob crvância do

da remuneração

a) o valor a ser reembolsado,
devidamente
discriminado.
será informado
men alrncnte à cessionária. e o reembolso deverá ser efetuado até o final do mês subsequente ao
mês de competência da remuneração.
cessão. devendo

b) O não cumprimento
do dispo to na alínea anterior implicará no término
o colaborador cedido retornar ao exercício de uas atribuições no I~ C/ P.

c) O Presidente
disposto nas alíneas f!_ c fl..

do Conselho

Regional

§ 51) A cessão

se efetivará

mediante

é o responsável
Portaria

da

pelo cumprimento do

do Presidente

do Conselho

R gional.
§ 6° A cessão será concedida
interesse do SESC/Ar

ser prorrogada

no

e da entidade cessionária.

§ 7" O p ríodo de afastamento
efetivo exercício

por até um ano. podendo
corre pendente

à cessão é considerado

como

para lodos os fins legais.
Art. 32 O \.~s IAP poderá

quadro permanente ele outra entidade
em sua estrutura organizacional.

solicitar a cessão de colaborador pertencente ao
do Sistema ", .. para exercer cargo de confiança existente

Parágrafo
único. Para fins de remuneração do colaborador
as regras estabelecidas pela entidade-cedente.

cedido na forma

deste artigo aplicar-se-ão

CAPÍTULO lJl
DISPOSIÇÕES GRRAfS
rt.33
os colaboradores
regime de trabalho celetista.

do Departamento

Regional do

E Ct . P aplica-se o

§ 10 () processo de admissão de pessoal obedecerá às norma baixadas pelo
Departamento Nacional, no que couber. e também por este Regional. podendo ser exigido do
candidato a qualquer vaga. no momento da convocação para o seu preenchimento.
além dos
requisitos que já constam das normas vigentes. a comprovação
de habilitação, qualificação e
aptidões específicas. dependendo das necessidades do E C/AP.
§ 2° O colaborador
desempenhará
suas atribuições
de acordo com as
características.
particularidades
c exigências do serviço
. igualmente. do órgão ondc e der a
lotação. ainda que as mesmas não estejam expressamente
consignada.
ma qu decorram
naturalmente da natur za do cargo por ele ocupado.
A-rt.--3-+-A-e-ee+aBer-aOOr-eR+j3ftI'li-e-El-e-ea-rg-e-El-e---I2ffitess
or de Ed L1~-e-B
eef¬ llertadorPedagóg~J3·hc-a·FR-se

ási ca e

as seguintes--¬ ll-t-s-j3Bs~ :

§-1° /\ forFRação em CUfSe-HeHn a I superior e a forH·'ta(;'ào-eF1-1:-€tlfSOde graEltta~e-el'l'l--j3e&agog.j-a,
com habi-l-f-t.-açào em--l'lTfl.l.sts+ér~ffi-edLlcação
infantil e anos iniciais do ensino-ltrn&afflenlal.
se
eEjui','ülem para fins de-en-EjttaEl-famento funcional aos-Ilr,,>-!-'es-s·ores de Educaç-ãe--B·á-s-i-¬ iil-:integrem
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ttticiais dEHm5-i-fle-fttfle-ameHfa-h-etl-¬ lle--€-UrSOde pÓ5-graEltta~e-t-1a área da edueayã~
H&fu5-5B-l=--6-e-geue-açã o B éts1¬ --a-. q LIe po ss L1a---a-J*'Hf1s----e----¬ --Ll-fS-~~
o. o d i re itB---tle
011 q uad-ffime-flfB-¬ EE)ffiB-gffiElttaEl~grad
uaEIB, co nro rI1'l:e-e-Ba-SB7

§ 3° /\ conclusão
reI-a~a
P.edagogia

de--¬ --H-f5B--¬ llê-rés-g-raElttação.
LatLl Sensu--eu Stricto S~e
que gllarEle
área de Educação, confere ao-Gee-ffie:n.atl:BF-P-eEl-a-g-é-g-i-co.
que rossua apenas o curso de
na modalidade licene+a-ttlra, o direite-ee enquadramento
come-pÓs---gnte-LtaB&.

§ 4" O direito

ae---eflquadramento
previsto no referido artigo someme scrá-devido
após ser
requerido por escrito pelo colaboffid-o-r:--tltwefl:tlo o requerimento ser instruído corn--eecumentaçãe
6BfRj3FOoo-téfia e atender si-m-l-H+aneamente as seguintes exigêRc--i-a-s-;a-1-Üi')r=ese·n+a~e- de DiptBm-a-Bc-cBnclusào
de curso de ;;+atl-HB~O e/ou cenificade-Ele
pós
É,>--ffiEk~o--em-tt*l o po r ins l i l liição d e e ns--i-flB-5tl-pffie-r-El-e-V-tEfc'tFfl-efl-t-¬
c red e n ci ad a pe Io-M i11istér io da
-6-El-uw?ào e Cultura;
b) correspondência
cHtre a graduação e/ou pé-s-graduação
desenvolvidas
no Programa Edue-a~e-tl-e-Sesc/AP
e:
c) existência

obtida pelo colaborader-e

as alividaB~

de vínculo permane-n-t-e-d-o-BB-I-a-Be-fadorrequerent-c com o Sesc/AP.

~omente
após a devida análise prevista no ar!. 10 desta resolução e atendidos os requisi:os
-+ e ga i 5, fa-~u-s-e--ee-l-aBB-ffid o r a o ré)fel'idO e n qtta dra m ento a pó s a d é)vida he-mo-logayâe-d-o-petl-itl-o
pe-I-a-A-tl-tBFtEl-adeconl--f*teR-l~eElerá
ser lanyatl-o em ('olha de pagaHWt1-fO-após a expOO-ição da
ce-rres-poneent:e Portaria, ettjos efeitos retroagem à data da llomologa~o
e expedição de Portaria7
PaFágrafo Único: A conces-s-ão deste benetlcio
oF~m:entáfta.:-

está vinculada

Art. 35 O salário base dos colaboradores
na data base da categoria.

a existência

ee disponibilidade

do Sesc/AP será revisto anualmente,

Parágrafo único. O reajuste salarial se efetivará por Resolução do Conselho de
R .gional. que no mesmo ato também aprovará a atualização dos valores constantes cio Anexo
11IQuadros 1 a -L do AneXO V/Quadros 5.1 e 5.2 e, no que couber, do Anexo VI.
Art. 36 Na fixação dos salários base em cada nível da faixa salarial de cada
cargo não serão considerados os centavos, ficando autorizado, para tanto. o correspondente
arredondamento das frações de moeda para a quantia inteira imediatamente subsequentc.
Art. 37 Não será colocado em qualquer nível da faixa salarial do seu cargo o
colaborador cujo salário base for superior ao valor máximo nela fixado. sendo-lhe assegurados os
demais direitos e garantias estabelecidos nesta Resolução, na lei e em norma coletiva do trabalho.
colaborador

Art. 38 Para todos os fins de direito o exercício de cargo de confiança
do quadro permanente será considerado como efetivo exercício.

pelo

Art. 39 O pagamento de ajuda de custo e diárias no âmbito do Departamento
Regional do SESC/ AP será regulamentado por ato do Conselho Regional.
Art. 40 Todo e qualquer requerimento de colaborador do Sesc/AP relacionado
à concessão de direitos e vantagens pecuniárias deverá ser formulado por escrito e dirigido ao
Presidente do Conselho Regional e por ele será decidido somente após ter sido devidamente
instruído e analisado pelo Departamento Jurídico.
Parágrafo
único. A Diretoria Regional. através da Coordenação de Gestão de
.cas e do Setor de Pessoal. poderá desenvolver modelo padrão de requerimento. para os fins
o disposto neste artigo.

)L'S
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DISPO

TÍTULO V
IÇÕES TRANSITÓRI

S

Art . .t 1 A aplicação do Pla110 de Salários instituído pela presente Re olucão
ocorrerá mediante processo de transição do modelo anterior para o modelo aqui instituído, no
qual serão observadas a seguintes regras:

§ l° O colaborador

do quadro permanente
erá colocado no nível da faixa
salarial do seu cargo cujo valor fixado seja igualou imediatamente
uperior ao salário base que
lhe esteja sendo pago 110 momento ele implementação desta medida.

§ 2° Cumprido o disposto no parágrafo ant rior. lodo colaborador qu fique no
ní\ cl 1\ de sua faixa salarial. mas que. na data ele cfetix ação da medida. come com rnai ele 2
(dois) unos de cfctix a aii , idade profissional no SESC/AP.
rá automaticamente
colocado no
nível B.
Art. 42 A primeira avaliação de desempenho
para fins de concessão de
progre são funcional aos colaboradores do Departamento
Regional do E C/AP crá r alizada
em janeiro de 2016, observadas as disposições fixadas por esta Resolução. aplicando-se, a partir
da r ferida data. a periodicidade bienal visando ao mesmo objetivo.
Parágrafo
único. Excepcionalmente.
a primeira avaliação, e somente ela.
tomará por base apenas os 20 (vinte) meses anteriores à data d 'ua realização: de maio de 2014
a dczem bro de 20 I 5.
TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 44 Todas as alterações
promovida.
na Estrutura Organizacional
do
Departamento
Regional do SESC/AP e no Plano alarial existentes na data de aprovação desta
Resolução serão processadas com a garantia de manutenção das condições gerais de trabalho
vigentes. naquilo que se apresentem mais benéficas para os colaboradores, especialmente no que
respeita à irredutibilidade salarial. ressalvadas as hipóteses não vedadas por lei.
Parágrafo
único. Compete à Diretoria Regional. através da Coordenação
de
Gestão de Pessoas e cior le Pessoal. promover a medidas neee sárias ao registro e anotação
(CTPS. Contrato Individual de Trabalho. Ficha Funcional. entre outros) de rodas c quaisquer
alterações decorrentes da aprovação desta Resolução. em relação a todos os colaboradores pOI·
elas alcançados. num prazo de 90 (noventa) dias contados da sua aprovação.
Art. 45 Qualquer alteração da Estrutura Organizacional e do Plano de Cargo e
Salários
instituídos por esta Resolução poderão ser realizadas pelo Presidente do Conselho
Regional do 'esc "ad referendum" cio Conselho Regional. desde que mantida a legalidade.
Art. 46 Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. com efeito
contar a partir de 10 de setembro dc 2018, fi n lo rcvo adas todas as disposições em contrário.

a
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ANEXO I
Quadro l .a

Q

ORO CONSOLIDADO
CARGOS PERM NENTES
.ÁREA APOIO OPERACIONAL / NÍVEL J,UNDAMENTAL - AOINF-l 00
ATJHBUIÇÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO:
rtíficc de Manutenção
.'ÍVfBOLO: 1\0 \117-100.01
JOR:\ADA ])E TRAI3ALtIO SE!VIA~AL: -l-l horas
FOR,\IJAÇÀO: Ensino Fundamental completo
OUTRAS EXIGÊNCIAS
DO CARGO: comprovado

conhecimento
em uma ou mais das
seguintes áreas de atuação: elétrica. hidráulica. hidrossanitária.
pintura, carpintaria. marcenaria.
serralheria, alvenaria e refrigeração. Apresentar habilitação na categoria AB ( oro e Carro)

•

Executar
crviços de manutenção
preventiva e corretiva de rede elétrica. hidráulica,
hidrossanitária.
de pintura. carpintaria. marcenaria. serralheria. alvenaria e refrigeração:

•

Preparar

•

Realizar. de acordo com sua qualificação. atividades
realizar reparos e cuidar da conservação e manutenção
suas Unidades Operacionais:

•

Realizar testes para identificar e localizar defeitos na instalação
equipamentos:
Desmontar. montar e fazer os ajustes necessários em ferramentas

•

infraestrutura

para máquinas e equipamentos.

hierárquico

quando necessário:
de manutenção predial em geral.
das dependências do E Cf P e

•

Comunicar ao seu superior
cvccução dos SeU scrv iços:

•

/'clar pela guarda do material de trabalho sob sua responsabilidade:

•

Executar outras atividades

compatíveis

e no funcionamento

dos

de trabalho:

quai quer ratos que possam

interferir

na boa

com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro
I.h

QUADRO CON. OLIDADO
CARGOSPERMANtNTES
ÁREA APOIO OPERACrONAL / NÍVEL FUNDAMENTAL - AOINF-IOO
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: J\S i 'tente Operacional
SÍ.\IBOLO: -vo "\F-IO().()~
JOR.\'ADA DE TRABALHO SEMANAL: 40 horas
FORMAÇÃO: Ensino Fundamental completo.
ATRIBUIÇÕES:
•

Executar tarefas de menor complexidade
seleção e organização
de documento:
ielefon ou por meio informatizado:

•

Executar tarefas de organização e controle de setores diversos C0l110 escola, almoxari fado,
biblioteca. restaurante. lanchonete. loja ele conveniência. academia, entre outro

•

Pe 'qui 'ar assuntos

•

Colaborar

•

Controlar o acesso da clientela às áreas onde são desenvolvidas
atividades sujeitas ao
controle de entrada e saída. tais como: escola. biblioteca. cinematcca. academia. piscina.
campo de futebol e quadras poliesportivas.

•

Orientar o alunos da escola quanto à disciplina

•

~upcrvi ionar a di ciplina no horário do recreio e em atividades

•

.vux iliur

os professores no acompanhamento
necessário. ajudar na higiene corporal destes:

•

Controlar

•

Registrar atrasos
uniforme:

•

Auxiliar

•

Fazer registro diário dos mapas de frequência;
de lotação.
mantendo o quadro de chaves
materiais de u o das atividades, guardando-os
Fazer registro de o orrôn ias e comunicar
vcri ficadas:
Executar outra atividades
ornpativeis com a

•
•

necessários

na organização

na área administrativa.
tais como: digitação.
atendimento
da clientela pe soalmente.
via

para sub sidiar trabalhos diverso:

de reuniões. palestras.

crninários

individual

e evento

afins:

e em grupo:

de alunos

fora da sala de aula:
ao

banheiros

c. quando

o horário de entrada e saída de alunos:
e liberação

de aluno antes do horário

no controle c orientação

c li .calizar

O

uso adequado

do

dos alunos em aulas extraclass
abrir e fechar as dependências no seu ctor
organizado;
zelar pelos equipamentos
e
80 término das mesmas:
a sua chefia imediata as irregularidade
natureza do cargo.
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ANEXO 1
Quadro l .c
Q ADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
ÁnEA APOlO OPERACIONAL
/ NíVEL F NDAME~TAL - AO/NF-I 00
ATRIBUIÇÕES,
FORMAÇÃO
E JORNADA DE TRAS
LHO
('ARCO: Auxiliar de Copa e Cozinha
SÍMBOLO: AO Tf-100.03
JORN DA DE TRABALHO
SEMANAL: 44 horas
FORMAÇÃO:
En: ino Fundamental completo
O TRAS EX1GÊNCIA
DO CARGO: comprovado

conhecimento

e qualificação.

ATIHBurçÕES:
•

ux iIiar no preparo dos ai i mentes e preparar lanches e refeições si mplcs. de menor
complexidade.
necessários para formação do cardápio da merenda escolar, em qualquer
das Unidades onde a mesma deva ser servida:

•

Auxiliar na realização

•

Seguir as orientaçõe

•

1 lanter a ordem
a limpeza da cozinha e do re iaurante e uas dep ndências. de acordo
com as necessidades.
cuidando da perfeita higienização dos alimento.
equipamento
e
utensílios de cozinha:

•

Auxiliar

•

Lxccutar procedimentos
restaurante.

•

Realizar a organização
trabalho.

•

Receber mercadorias

•

Cumprir
as normas de prevenção
de acidentes,
equipamento de segurança e proteção individual;

•

Participar

de treinamentos

•

Executar
Nutrição.

tardas

•

Executar outras atividades

de atividades
cio cozinheiro

no recebimento.

de pré-preparo

e dos nutricionistas

movimentação.
operacionais

conferência

próprias

na preparação

da refeições:

e guarda de material;

c de atendimento

prévia do ambiente
e organizar

de gêneros alimcntlcios:

da clientela

de atendimento

da lanchonete

a fim dc otimizar

c

o fluxo de

estoques.
utilizando.

obrigatoriamente.

o

e atualizações:
de sua área de atuação
compatíveis

conforme

definido

pelo

etor ele

com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro I.d
Q

DRO CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA APOIO OPERACIONAL
/ NíVEL FUNDAMENTAL
ATRIBUIÇÕES,
FORiVIAÇAO E JORNADA DE TR

- AO/NF-l00
RALHO

CARGO: Auxiliar de erviços Gerais
SíMBOLO:
AO/NF-I 00.04
,JORNADA DE TRABALHO
SE IIANAL: 44 horas
FORMAÇÃO:
Ensino Fundamental completo.
ATRIBUIÇÕES:
•

Executar.
diariamente.
erviços
de limpeza
nas Unidades
Operacionais
do
Departamento
Regional do ESC no Amapá. ai incluídas salas de serviços. mobiliário
em geral. máquinas e equipamentos.
janelas. portas. vidraças. pisos. entre outra
dependências:

•

Executar. diariamente. serviços de limpeza em in tal ações anitárias. de acordo com
a normas do Regional. provendo os toaletes do material de higiene necessário a sua
regular utilização pelos usuários;

•

Fazer serviço
de mudanças de mobiliário,
almoxarifado para as seções olieitantes:

•

Efetuar, de acordo com a necessidade.
circundantes cios prédios das unidades

•

Auxiliar

•

r azcr a entrega ele encomendas

•

Fazer imediata ocorrência
ele quebra de material ou equipamentos
funcionamento
elas redes elétrica. hidráulica. de telefonia ou de qualquer
da Unidade
Operacionais;

•

Zelar pelo material e ferramentas

•

Executar outras atividacles compatíveis

na organização

de depósitos

bem como

transporte

rernocão de lixo e entulhos
Operacionai
:
ele materiais

do

das áreas internas e

divcr os:

e peq urnas co 111pras. quando

destinados

de materiais

50

Iie itado:
ou de mau
equipamento

à ex cução de suas atribuições:

com a natureza do cargo.

TL):
•

Realizar a coleta dos produtos provenientes
de doação do parceiros do Programa
Mesa Brasil: carregar e ele carregar produtos; realizar a pré-seleção e seleção dos
alimentos provenientes
de doações. inclusive identificação.
acondicionamento
e
armazenamento.
conforme
orientações
previas
do profissional
re ponsávcl:
higienizar ba quetas. caixas isotérmicas e dernai utensílios e materiais empregados
nas ações do Programa: selecionar, acondicionar e descartar' o lixo, adotando padrões
pré-definidos para tal tarefa: colaborar para manutenção da higienização dos veículo
utilizados na ações do Programa: de envolv r outras tar fas afins que lhe sejam
atribuídas.
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ANEXO [
Quadro t.e

Q ADRO CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA APOIO OPERACIONAL / NÍVEL FUNDAMENTAL - AO/NF-tOO
ATRrRUJÇÕES,
FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Cozinheiro
'iMBOLO: AO I F-IOO.05
JORNADA DE TRABALHO
FOI~M

OUTRAS EXIGÊNCIAS
;\ TRJBUIÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

SEMANAL:

4-+ hora
completo.
DO CARGO: comprovado

çÀO: Ensino fundamental

conhecimento

e qualificação.

Receber. conferir e separar o material a ser utilizado no preparo dos alimentos:
encaminhar à upcrvisão imediata os comprovantes de requisições e nota de entregas.
devidamente a inada e datadas:
Pr parar as refeições:
Preparar e aplicar temperos:
Comunicar
à
utricionista,
quando necessário.
a ubstituição
de insumos para a
confecção das preparações:
Cumprir e fazer cumprir junto a equipe as normas de prevenção de acidente. utilizando
obrigatoriamente
os equipamentos de segurança c proteção individual:
Preparar massa. sobremesas. 11101hosc condimentos:
Operar o forno. fogão c demais aparelhos ele cozinha:
lnspecionar c velar pela perfeita higienização dos alimentos. equipamentos e utensílios de
cozinha:
Distribuir as preparações sob sua responsabilidade
para as área de porcionarnento
de
refeições.
Comunicar
ao upcrior imediato as irregularidades
encontradas
na qualidade
da
mercadoria entregue, bem como sobre a necessidade ele reparo e reposição le utensílios,
equipamentos
e instalações
de cozinha e qualquer ocorrência
que impossibilite
a
execução das preparações:
Participar de treinamentos C atualizações:
Utilizar fichas técnicas dc preparo:
Executar tarefas próprias ele sua área de atuação conforme definido pelo
etor de
(\ulrição:
executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo,

Página 21 de 84

ANEXO I
Quadro l.f

QUADRO CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA APOIO OPERACIONAL / NíVEL FUNDAMENTAL - AO/NF-l 00
i\TRTBUTÇÜES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Motorista
SÍMBOLO: AO TF-lOO.06
JORi~ADADE TRABALHO SEMANAL: 44 horas
FORJ.\1AÇÃO: Ensino fundamental completo.
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: possuir CNT-Tválida e com categoria adequada à frota
de veículos do SESC/AP.

ATRIBUIÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas;
Recolher o veículo a garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia,
comunicando qualquer defeito porventura existente:
Manter o veículo em perfeita condição de funcionamento;
Fazer reparos de emergência;
Zelar pela conservação de veículo sob sua responsabil idade;
Encarregar-se do transporte e entrega ele correspondência ou de ca.rga que lhe forem
confiados;
Promover o abastecimento dos veículos. verificar periodicamente o funcionamento do
sistema elétrico. lâmpadas. faróis. sinaleiras. buzinas e indicadores ele direção:
Providenciar a lubrificação
nas datas agendadas:
Responsabi Iizar-se pelas ferramentas c acessórios elo veiculo;
Comunicar à chefia. de imediato, quaisquer acidentes ..avarias ou defeitos:
Executa outras atividades compatíveis com a natureza cio cargo.
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ANEXO I
Quadro
1.g
QUADRO

CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA APOIO OPERACIONAL / NÍVEL FUNDAMENTAL - AO/NF-l 00
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Porteiro
SÍMBOLO: AO I TF-l 00.07
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 36 horas ou 44 horas semanais
FORMAÇÃO: Ensino Fundamental completo.
ATRIBUIÇÕES:
•

Receber. orientar e encaminhar

o público que frequenta e visita as Unidades do SESC;

•

Controlar a entrada de pessoas nos recintos de trabalho, bem como a saída de tais locais.
efetuando. quando for o caso, identificação c registro de ocorrências;

•

Abrir e fechar as dependências dos prédios;
autorizadas, fora do horário normal;

•

Receber a correspondência,
quando for o caso. e encaminhá-la
Geral para fins de registro c distribuição;

•

Atender e efetuar ligações telefônicas,

•

Receber e transmitir mensagens;

11

Manter o quadro de chaves. controlando

•

Percorrer as dependências

•

Fazer relatório de ocorrências
serviço:

•

Zelar pela ordem, segurança e limpeza da área sob sua responsabilidade;

•

Manter em condições de funcionamento os equipamentos
quaisquer outros necessários à segurança do prédio;

•

Manter devidamente
segurança:

•

Monitorar. por processo
Unidade Operacional:

•

Zelar pela integridade

•

Executar outras atividade'

inclusive

o scu uso c guarda:

c comunicar

fechados c trancados

patrimonial

luzes desnecessárias:

as irregularidades

verificadas

na passagem do

de proteção contra incêndio ou

todos os portões de acesso, garantindo

ou mecânico.

dos bens colocados

compatíveis

ao Setor de Protocolo

no interesse do serviço;

da Unidade. desligando

eletrônico

para entrada e saída de pessoas

o fluxo de pessoas

assim a

ou veículos

na

sob sua guarda;

com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro 2.a
QUADRO

CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA APOIO OPERACIONAL
/ NÍVEL MÉDIO - AO/NM-200
ATRIBUIÇÕES,
FORMAÇÃO
E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Agente Administrativo
SÍMBOLO: AO M-200.0 I
JORNADA DE TRABALHO
SEMANAL: 40 horas
FORMAÇf\.O:
Ensino Médio completo.
OUTRAS EXIGÊNCIAS
DO CARGO: comprovado conhecimento de informática

básica.

ATRIBUIÇÕES:
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Executar tarefas de média complexidade
na área administrativa
que envolvam
organização de processos. digitação documentos em geral, operação de terminais e
equipamentos eletrônicos. inclusive de áudio e vídeo, entre outras;
Redigir e revisar. quanto ao aspecto formal, expedientes administrativos.
tais corno:
memorandos, cartas, ofícios. relatórios:
Auxiliar na elaboração ele folha de pagamento de salários, controle do "banco de
horas", quando implantado. controle de ponto dos colaboradores e demais atividades
próprias da área de gestão ele pessoas; realizar e conferir cálculos relativos a
lançamentos ele valores em folha ele pagamento de salários, ordens de pagamento de
fornecedores e prestadores de serviços, entre outros que, pela natureza. se constituam
em procedimento de simples verificação aritmética:
Realizar pesquisa de preços de bens e serviços que se apresente necessária à
realização de procedimentos de compras ou contratação de serviços e elaborar a
minuta de contratos. convênios, termos de acordo e seus aditivos, entre outros
documentos afins;
Receber. conferir. armazenar, organizar, catalogar e velar pela conservação de
materiais e outros suprimentos, cuidando da permanente atualização dos registros de
estoque, quando necessário;
Coletar amostra de produtos para avaliação; conferir produtos e materiais atentando
para a qual idade, quantidade e data de vencimento; solicitar reposição de estoque;
registrar cancelamento
de pedidos; enviar documentos
fiscais para os setores
competentes;
armazenar produtos e materiais: distribuir produtos e materiais;
controlar estoque: auxiliar nos pedidos de compra. fazendo previsão mensal de
estoque; fazer o levantamento de bens patrimoniais;
Realizar pedidos aos fornecedores; preencher e conferir planilhas eletrônicas: fazer
lançamento em sistema de dados estatísticos: gerar saldos e emitir relatórios. através
do sistema informatizado do ponto de venda: requisitar materiais e insumos através
do sistema de gestão de materiais: realizar cadastro de matérias-primas e preparações
no sistema informatizado próprio:
Fazer () atendimento
da clientela do SESC/AP, desempenhando
as atividade
relacionadas;
Executar os procedimentos
relacionados aos serviços ele cobrança decorrentes ele
inadimplência, de acordo com as normas específicas que sejam baixadas com essa
finalidade;
Organizar o local de trabalho:
Prestar apoio na organização de reuniões. palestrar. seminários e eventos afins:
Lxccutar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.
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ANEXO

1

Quadro 2.h
QUA ORO CONSOLl DA DO
CARGOS PERMANENTES
.REA APOIO OPERACIONAL
/ NÍVEL MÉDIO - O/NiVI-200
ATRlB· IÇÕES, POR\1AÇÃO
E .JOR;\lADA. DE TI~ABALHO
CARGO: Agente de Saúde
SíMBOLO:
AOINM-200.02
JORNADA DE TRABALHO
SEMANAL: 40 horas
FORMAÇÃO:
Ensino Médio completo,
OUTRAS EXIGÊNCIAS
DO CARGO: habilitação técnica específica
elas e,

c registro no órgão d

ATRIBUIÇÕES:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolver atividades na área de educação para saúde;
Orientar e supervi ionar a higiene bucal dos pacientes;
notai', em formulário próprio, o trabalho executado e o desenvolvimento
do paciente
quanto ao aprendizado de técnicas de higiene bucal:
. gendar paciente para as programações cducatix as:
\1L1nlCr a limpeza c a higiene no setor de escovação:
Propor soluções aos problemas detectados:
Desenvolve constante aperfeiçoamento nas tarefas de sua responsabilidade;
Administrar os equipamentos e material u ado no desenvolvimento
da atividades:
Elaborar mapas estatísticos e relatórios das atividades:
Participar da reunião de equipe:
Elaborar e executar projeto referente a área de aúdc:
Realizar palestras e oficinas de saúde:
Busca apoio e parcerias junto aos órgão da comunidade
para realização dc ações
cducaii vas.
l.xccutar outra (11i\idades compatíveis com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro 2.e

QUADRO CONSOLIDADO
CARGOSPERMANE~TES
ÁREA APOIO OPERACIONAL / NÍVEL MÉDIO - AO/NM-200
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Animador Cultural
SÍMBOLO: !\O/NlVI-200.03
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 40 horas
FORMAÇÃO: Ensino Médio completo.
OUTRAS EXIG ÊNCIAS DO CARGO: comprovado
dança e/ou manifestações artísticos-culturais
afins.

conhecimento

em música. teatro. cinema.

ATRlBUlÇÕES:
•

Orientar e avaliar atividades artístico-culturais

desenvolvidas

•

Participar do planejamento

•

Propor medidas que visem o equacionamento
materiais do Regional:

•

Orientar. executar e avaliar atividades de espetáculos. exposições.
festivais. oficinas. concursos e outras apresentações anísticas:

•

Participar das realizações de projetos especiais:

•

Propor. executar e avaliar projetos especiais
artísticas. para todas as faixas etárias;

•

Propor a realização
social do SESC:

•

Identificar as manifestações

•

Observar normas. procedimentos

•

Controlar a utilização dos recursos, equipamentos

•

Subsidiar a elaboração do Plano de Trabalho e Orçamento-Programa;

•

Elaborar mapas estatísticos

•

Avaliar a execução
do planejamento:

•

Participar de reuniões, ciclo de estudos e grupo de trabalho;

•

Executar outras atividades compatíveis

das atividades artístico-culturais

de atividades

artísticas

junto à clientela;
do SESC;

da utilização

dos recursos

e fases evolutivas dos movimentos
e instrumentos

e

shows. feiras. mostras.

para o desenvolvimento
na comunidade,

técnicos

visando

das atividades
promover

a ação

artísticos da comunidade;

específicos da área:
e materiais do Regional;

e relatórios de atividades;

das atividades,

considerando

os aspectos qualitativos

e quantitativos

com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro 2.d

QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
ÁREA APOIO OPERACIONAL / NÍVEL MÉDIO - AO/NM-200
ATRlBUrçÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DI<: TRABALHO

CARGO: Assistente de Informática
SÍMBOLO: AOINM-200.04
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 40 horas
FORMAÇAo: Ensino Médio completo.
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: comprovada

qualificação

para atuação

na área de

tecnologia da informação.

ATRIBUIÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fazer a interação entre hardware e software:
Organizar. controlar e fazer manutenção em redes e tcleprocessamento;
Executar a manutenção corretiva e preventiva (software. hardware):
Controlar o fluxograma e o trabalho dos técnicos:
Auditar contratos de manutenção:
Desenvolver programas de baixo nível de complexidade:
Llaborar programas
para testes c avaliação de desempenho
de equipamento
de
processamento de dados;
Participar do projeto. construção, implantação e da documentação
no que tange ao
desenvolvimento de sistemas.

•

Estudar as especificações

•

Preparar. operar. manipular. acompanhar
rotinas ou de programas de aplicações.

•
•
•
•

Elaborar e rever orçamentos C realizar estimativas de custo:
!\val iar o desempenho de sistemas de processamentos de dados:
Propor programas de treinamento de pessoal na área de informática:
Prestar atendimento técnico (instalação e manutenção) de máquinas e equipamentos.
como dar suporte ao usuário;

•

Garantir a adequada automatização
de rotinas. por intermédio do desenvolvimento,
codificação, teste. implantação, documentação e manutenção dos programas e sistemas;

•

Verificar a preparação e a operação de equipamentos de informática. com a transferência
de dados para o sistema automatizado, prestando atendimento aos usuários;
Executar Outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.

•

de programas. visando sua instalação;
e verificar os resultados

dos processamentos

de

bem
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ANEXOl
Quadro 2.c

QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
ÁREA APOIO OPERACIONAL / NÍVEL MÉDIO - AO/NM-200
ATRIBUIÇÔES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Auxiliar de Saúde Bucal
SÍMBOLO: AO M-200-05
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 20 horas, 30 horas ou 40 horas
FORMAÇÃO: Ensino Médio completo.
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: habilitação técnica específica e registro no órgão de
classe.

ATH.IBUTÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientar os pacientes sobre higiene bucal:
Marcar consultas, preencher e anotar fichas clínicas;
Manter em ordem arquivo e fichário:
Controlar o movimento diário/mensal;
Revelar e montar radiografias intra-orais:
Preparar () paciente para o atendimento:
Auxiliar no atendimento ao paciente:
Instrumentar o Cirurgião Dentista e o Técnico em Higiene Dental junto a cadeira
operatória;
Promover isolamento do campo operatório:
Manipular materiais de uso odontológico:
Preencher os mapas de Fluorterapia, Placa visível e Sangramento Gengival:
Selecionar moldeiras;
Aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental;
Proceder a conservação e a manutenção do equipamento odontológico;
Participar de programas de educação para Saúde Pública;
Cumprir atividades que lhe forem atribuídas pelo superior imediato:
Desempenha tarefas afins.
Cumprir as normas de prevenção de acidentes, utilizando quando for o caso, o
equipamento de segurança previsto;
Executar outras atividades compatíveis COI11 a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro 2.f
QUADRO CONSOU DADO
CARGOS PERMANENTES
ÁllliA APOIO OPERACIONAL
I NíVEL MÉDIO - AO/NM-200
ATRIBUIÇÕES,
FORlVIAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Auxiliar de j utrição
SíMBOLO:
AO/NM-200-06
JORNADA DE TRABALHO
SEMANAL: 40 horas
FORMAÇÃO:
Ensino Médio completo.
OUTRAS EXIGÊNCIAS
DO CARGO: habilitação técnica especifica
classe.

e registro no órgão de

ATRIBUIÇÕES:
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Acompanhar e orientar as atividades de controle de qualidade higiênico-sanitárias
em
todo o processo de produção de refeições e alimentos, fazendo o preenchimento
dos
mapas de controle;
Acompanhar c orientar os procedimentos culinários de preparo de refeições e alimentos:
Coletar e armazenar diariamente o controle de amostras de refeições:
Supervisionar
a execução
das atividades
de recebimento
de matéria primas,
preenchimento
de mapas de produção. porcionarnento.
transporte e distribuição
de
refeições;
Comunicar
ao Nutricionista
qualquer ocorrência que impossibilite
a execução das
preparações;
Comunicar
ao superior imediato as irregularidades
encontradas
na qualidade da
mercadoria entregue. bem como a necessidade de reparo e reposição de utensílios,
equipamentos e instalações de cozinha;
Auxiliar o nutricionista na elaboração ele fichas técnicas de preparo;
Alimentar o banco de dados elo, istema informatizado NUTRrSESC;
Auxiliar na realização ele antropometria de clientes e pacientes e aplicar outras técnicas de
mensuração de dados corporais para subsidiar a avaliação nutricional;
Participar de programas de educação alimentar;
Executar outras tarefas correlatas com a função.
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ANEXO I
Quadro 2.g
QUADRO CO;\lSOLIDADO
ARGOS PERMANENTES
ÁREA APOIO OPERACIONAL
/ NÍVEL MÉDIO - AOfNM-200
ATRIBUIÇÕES,
FORMAÇÃO
E JORNADA Dl!: TRABALHO
CARGO: Auxiliar Técnico
, ÍvrBOLO:
AO 11M-200.07
.JOR.\ADA 1)[ TRABALHO
SEMA;\!AL: 40 hora
FORMAÇÃO:
Ensino Médio completo
OUTRAS
EXIGÊNCIAS
DO CARGO:
comprovado
conhecimento
de informática
e de
equipamentos
de áudio e vídeo e/ou de música .. teatro. cinema. dança, além de outras
manifestações artísticos-culturais
afins.
ATRIE
•

•

•

•

•
•
•

rçÕES:

Participar do planejamento de programas. projetos e atividade socioculturais e recreativas do
Regional; participar do dcsenvolvimento
das atividades de cinema/vídeo.
teatro. dança.
música, leitura. entre outras que envolvam a utilização de recursos audiovisuais: colaborar
para a integração entre as várias áreas de atividades do Regional; participar de promoções e
dcscnx olvimcnro de pessoal interno. bem como de atividades
desenvolvidas
junto à
clientela:
Executar tarefas auxiliares de registro. manuseio e guarda de livros c publicações: controlar
os empréstimos e devoluções de livros da biblioteca: atender a clientela. orientando quanto às
consultas ao acervo bibliográfico;
efetuar o registro dos livros retirados por empréstimo,
anotando seus títulos. autores. códigos de referência, identidade do usuário, data prevista para
a entrega e outro dados de importância. para garantir a futura devolução dos me mo e obter
dado para levantamentos e tatísucos: controlar a entrada dos livros devolvido.
r gistrando a
data de devolução:
enviar lembretes referentes ao livros cuja data de devolução esteja
vencida. preenchendo formulários apropriados e providenciando
sua remessa ao destinatário:
recepcionar os usuários: prestar informações dc rotina sobre o funcionamento da biblioteca;
Auxiliar nos processos de gestão de bens patrimoniais da instituição referentes à sonorização
e iluminação: auxiliar na indicação de compras de equipamentos
necessários R sonorização e
iluminação:
cuidar da iluminação cênica e .onorização
interna e externa primando pela
conservação
dos ben patrimoniais:
operar sistemas de onorizacão e iluminação cênica:
colaborar na manutenção do sistema de som e iluminação cênica: preparar e executar roteiro
de som e iluminação previamente apresentados: preparar. montar c desmontar equipamentos
de sonorização e iluminação dentro e fora do palco. antes
depois das apresentações
artísticas: instalar e reparar os equipamentos
elciroeletrônico
de iluminação. mantendo-os.
subsuiuindo-os
ou reparando-os conforme as necessidades:
operar mesa eletrônica de som
e, ou iluminação. íazendo a necessária interação com os demai membros da equipe técnica:
monitorar Racks (conjunto ele equipamentos
interligados)
relacionados
a sonorização e
iIum inação cênica; preveni r fal has e providenciar
soluções para eventuais si tu ações de
emergência.
Receber c distribuir correspondências:
receber c transmitir mensagens. anotar e transmitir
recado:
operar máquina copiadora: elaborar c preencher mapas e latí ticos e auxiliar na
elaboração de relatórios de atividades: auxiliar em demais tarefa de apoio administrativo:
Requisitar e controlar o material utilizado em sua área ele atuação:
Participar de reuniões. ciclu de estudos e grupo de trabalho:
Executar outras atividades compatíveis com a natureza cio cargo.
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ANEXO I
Quadro 2.h

QU DRO CON 'OLIDADO
CARGOS PERMANENTES
ÁREA APOIO OPERACIONAL
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO

/ NÍVEL MÉDIO - AO/NlVI-200
E JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Operador de Caixa
SíMBOLO: AOfNM-200.08
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 44 horas
FORMAÇÃO: Ensino Médio completo.
OUTl<AS EXIGÊNCIAS DO CARGO: capacitação

específica

para exercer a atribuições

do

cargo.

ATRfBUIÇÕES:
•

Efetuar as operaçõe

•

Registrar

•

Receber valores em espécie. cheque ou em cartão de crédito e passar troco:

•

Fazer o balanço do caixa ao final do serviço:

•

Comparar

•

Prestar contas ao superior imediato referente ao movimento

•

Realizar vencias em geral:

•

Executar outras atividades

0::-'

de abertura e fechamento

preços dos produtos adquiridos

o total registrado

de caixa regi tradora:
c o seu valor lotai:

na fita e os valores apurado

compatíveis

COI11

cio dia no caixa;

a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro 2.i

QUADRO CONSOLI DADO
CARGOS PERMAl'\ENTES
ÁREA APOIO OPERACIONAL / NíVEL MÉDIO - AOINM-200
ATRIBUIÇÕES, F'ORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALIIO

CARGO: Recrcador
SÍMBOLO: AO/::--.JM-200,09
JORA!\DA DE TRABALHO SEMA~AL:
FORMAÇÃO: Ensino Médio completo.
ATRIB lÇÕES:
do planejamento

40 horas

•

Participar
Regional:

das programações

e projetos

•

Executar e avaliar atividades recreativas desenvolvidas
esportiva. para crianças. adolescentes. adultos c idosos:

•

.vcnrnpanhar.

•

Participar

•

Contribuir

•

Participar de projetos
omunidade;

•

Orientar e acompanhar

o desempenho

•

Sub idiar a elaboração

do Programa de Trabalho

•

Elaborar mapa

•

Colaborar

•

Participar de promoções
junto à clientela;

•

Requisitar

•

Participar de rcuniõe . ciclo de estudos e grupo de trabalho
r lativa aos programas prioritários da Entidade:

•

Executa outra

registrar c avaliar o comportamento

de treinamentos

das atividades

e/ou

estatísticos

atividades

c relatórios

para a integração

e ocioculturais

em grupo.

individual

inclusive.

do

na área

c grupal da clientela:

e estudos que visem o aprimoramento

para a integração

e controlar

recreativo

das técnicas recreativas:

das várias áreas de trabalho do Regional:
especiais

dos auxiliares

programadas

no Regional

e/ou

na

das atividades:

c Orçamento-Programa:

de atividades:

entre as várias áreas de atividades

e desenvolvimento

do Regional;

de pessoal interno.

bem corno de atividades

o material utilizado em sua área de atuação:

atividades

compatíveis

para formulação

de propostas

com a natureza do cargo,
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Al\'EXOI

Quadro

2.j

QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
ÁRE APOIO OPEHACIONAL / NíVEL MÉDIO - AOINM-200
ATRIBUIÇÕES, FOR_VIAÇÃO E .JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Técnico de egurança do Trabalho
SÍMBOLO:
O j' -200.10
.JOR~ D DE TRABALHO
E;VIA~AL: 30 horas
FORMAÇÃO: Ensino Médio completo.
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: habilitação
registro no M inisiério

técnica

em

egurança

elo Trabalho

e

do Trabalho.

ATRIBUIÇÕES:
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

Informar através de parecer técnico. sobre os ri eos exigentes nos ambient s de trabalho.
bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização:
Informar os trabalhadores
sobre os riscos da sua aiividad . bem como as medidas de
eliminação c neutralização:
Analisar os métodos e os processos de trabalho c identificar os Catares ele risco de
3 .identcs
do trabalho. doenças profis ionais e do trabalho c a presença de agentes
ambientai
agressivos ao trabalhador. propondo sua eliminação ou seu controle:
Executar os procedimentos
de egurança e higiene do trabalho e avaliar os resultantes
alcançados.
adequando-os
estratégias
utilizadas
de maneira a integrar o proces o
prevencionista em uma planificação. beneficiando o trabalhador:
Executar programas de prevenção de acidentes do trabalho. doenças profi ionais e do
trabalho nos ambientes de trabalho. com a participação dos trabalhadore . acompanhando
c avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos
estabelecendo procedimentos a serem seguidos:
Promover debates, encontros. campanhas. seminários. palestras, reuniões. treinamento;
Utilizar os recursos de ordem didática c pedagógica disponíveis com o objcti o de
divulgar as normas d segurança e higiene do trabalho. assuntos técnicos. vi ando evitar
acident s do trabalho. doença profissionais c elo trabalho:
Executar as normas de egurança referentes a projetos de construção, apl icacão. reforma.
arranjos n icos e de fluxos. com vistas à observância das medidas de segurança e higiene
do trabalho. inclusive por terceiros:
Encaminhar ao: setores e áreas competentes normas. regulamentos. documentação. dado
cstausticos. resultados de análises e av aliaçôcs. maicriai de apoio técnico. educacional e
outros de di. ulgacão para conhecimento c autodcsenvolvimcnto
do trabalhador:
Indicar.
olicitar e inspecionar
equipamento
de proteção contra incêndio. recursos
audiovisuais c didáticos c outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a
legi lação vigente. dentro das qualidade.
e especificações
técnicas recomendadas.
avaliando eu desempenho:
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Quadro

A~EXO I
2.j (continuação)

CARGO: Técnico de cgurança do Trabalho
SÍMBOLO:
O 1 Tfvf-200.1 O
JORNADA
DE TRABALHO
SEMANAL:
30 hora
FORMAÇÃO:
Ensino Médio completo.
OUTRA,
EXIGf:NCIAS
DO CARGO: habilitação
registro no Ministério do Trabalho.
ATRLBUIÇÔES
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

técnica

em Segurança

do Trabalho

c

(contin uação):

.ooperar com a atividades do meio ambiente. orientando
quanto ao tratamento c
de tinação do resíduos industriais. incentivando e con cientizando o trabalhador da sua
importância para a vida;
Orientar as atividades desenvolvidas
por empresas contratadas. quanto aos procedimentos
de segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou que constem de ontratos de
prestação de serviço;
Fxccutar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e
técnicas cienu íicas. observando
dispositivos
legais c institucionais
que obj iivern a
eliminação. controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a
melhoria das condições do ambiente. para preservai' a integridade fisica e mental elos
traba Ihadorcs:
Levantar e cstu lar os dados estatísticos de acidentes do trabalho. doenças profissionais e
cio trabalho. calcular a frequência
e a gravidade
destes para ajustes das ações
prcvcncionisias.
normas regulamentos
e outros dispositivos
de ordem técnica. que
permitam a proteção coletiva c individual:
Articular- e e colaborar
COI11 os
sciorc
responsáveis
pelos recursos
humanos.
íomccendo-lhcs resultados de levantamento técnicos ele riscos das áreas e atividades para
subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal;
lnformar os trabalhadores
e o empregador
sobre as atividades insalubre. perigosas e
penosas existentes
na empresa. seus riscos específicos.
bem C0l110 as medidas e
alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos:
Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o
planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador:
rti ula-sc c colaborar com os órgãos e entidades Iigados à prevenção de acidentes do
trabalho. do nças profi sionais e do trabalho. bem assim com os membros da CTP ..:
vcompanhar a execução do j)C'MSO e do PPRA:
Participar é' opinar de procedimentos
de compra e de processos de licitação cujo objeto
seja aqui ição de Equipamentos
de Proteção lndi vidual. conferindo a adequação dos
me '111 os no momento da entrega.
Particular de eminário.
treinamento. congressos e cursos visando o intercâmbio e o
aperfeiçoamento
profis ional.
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ANEXO I
Quadro 2.k

QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
ÁREA APOIO OPERACIONAL / NíVEL MÉDIO - AO/NM.-200
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO E JOR1\! DA DE TRABALHO
CARGO; Técnico em Radiologia
SíMBOLO: AO/NM-200.ll
JOR:\IADA DE TRABALHO SEMANAL: 24 horas
FORMAÇÃO:
Ensino Médio completo.
formação

técnica em radiologia
com Registro
Profissional no Conselho Regional dc Técnicos de Radiologia
OUTR S EXIGÊNCIA
DO CARGO: Desejável experiência na área de marnografia.
loções
básica de informática; Desejável experiência em atividades adrnini trativas: Desejável formação
na certi ficacão da Norma Regulamentadora
(NR) 32. com as seguintes atribuições:

ATRIBUIÇÕES:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Rc .cber o público. dando atenção integral e explicando proeedimcntos
para realização
da marnografia a IIIll de esclarecer dúvidas e garantir qualidade no resultado;
Realizar exame de rnamografia.
seguindo os protocolos
técnicos e operacionais
exigidos:
Cuidar para que as normas de proteção radiológica do equipamento e dos incli iduos
sejam atendidas.
Z lar pela delimitação e sinalização de áreas restritas:
A ornpanhar o uso e validade dos registradores de doses individuais. equipamentos
de
proteção individual (EPls) c materiais de radioprotcção:
Vcri ficar. diariamente. as condições de funcionamento
do marnógrafo e "no break":
Cuidar da egurança
física dos maieriai
c equipamento
pre entes na ala de
1118mo gra fia;
Cumprir normas e procedimento
estabelecidos
nos protocolos de biosseguranca.
segurança do trabalho, primeiros socorros. suporte bá ico de vida e combate a
incêndio vigentes;
Cumprir e apoiar as rotinas administrativas
próprias da UM;
Participar das reuniões de equipe:
Comunicar ao coordenador
do Projeto e/ou à equipe os problemas relacionados às
instalações'
(:lOS equipamentos
para marnografia. que possam dificultar OLl impedir n
rcalizuçâo do trabalho planejado.
'er co-responsável
pelo cuidado e manutenção dos insumos. equipamentos e móveis:
Participar de ações de educação em saúde quando solicita la;
Apoiar na capacitação da equipe temporária em cada município:
Apoiar a coordenação da análise dos dados estatí ricos auxiliando no planejamento e
avaliação da estratégia:
Verificar a inserção das informações nos sistemas estatísticos elo Ministério ela Saúde
apoiando no acompanhamento
da ação.
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ANEXO I
Quadro 2.1

QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
ÁREA APOIO OPERACIONAL / NÍVEL MÉDJO - AOINM-200
ATRIBUlÇÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Cuidador Infanto-juvenil
SÍMBOLO: AO/ M-200.12
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 40 horas
FORMAÇÃO: Ensino
édio Completo,
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: Certificado
(abrangência

das áreas: Educação.

aúde e Assistência),

do curso de proteção infanto-juvenil
Desejável experiência na função,

ATRIBUIÇÕES:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Acompanhar o aluno na chegada e saída da escola:
Acompanhar o aluno nos horários de aula c intervalo
Auxiliar {) aluno a se locornover e executar atividades curriculares e extracurriculares
dcscnx oi, idas na escola:
Colaborar com o processo de inclusão das pessoas com deficiências
no âmbito
esc o lar:
Realizar procedimento
de higiene e cuidados
com alunos com necessidades
educacionais específicas:
Auxiliar professores no desenvolvimento
dos alunos. mantendo comunicação corn os
responsáveis e responsabilizar-se
pelo atendimento alimentar dos aluno sob total
orientação ela gestão escolar:
Acompanhar
o aluno na realização de tarefas dentro da sala de aula ou ambiente
pedagógico:
Zelar pela manutenção dos materiais utilizados para alimentação e higiene do aluno:
Executar outras atividades inerentes à natureza do cargo,
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ANEXO I
Quad r o 3.3.1

QUADRO CONSOLfDADO
CARGOS PKRMANEi\TES
ÁREA SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO / NÍVEL SUPERIOR - SE/NS-300
ATRJ13UIÇÕES FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Professor (Educação Infantil e Anos iniciais cio Ensino Fundamental)
SfM130LO:
[ , -300.01
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 25 horas OLl -+0 horas
FORMAÇÃO: Licenciado em Pedagogia c/ habilitação em magistério p/ educação

infantil e/ou
p/ anos iniciai do en ino fundamental,
ou formação equivalente
(, ormal Médio / j o I"IT\aI
uperior):
l-K..~1-lt+fu.4(l I.: IH Pt:dagt-tg.+cl ~:-Itttf>i ~Ürl~-t ~lJH-f.tt+t.)fTHtl-ttt:B ~(h.IHl1a-l-+ttt-+t-Ifffii1~Ht)
tc't..H \
't1--tt--. Licenciado em Artes. com habilitação em Artes Visuais. Dança. Música c/ou Teatro:
Licenciado em Letras. com habilitação em Inglês.
A'rl~IBUIÇ()ES:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar da elaboração, execução. acompanhamento
e avaliação do Projeto PolíticoPedagógico ela Escola '- esc:
Executar atividade extraclasse previstas nos instrumentos de planejamento:
Executar ati idades de recuperação da aprendizagem dos alunos:
Participar dos Conselhos de Classe:
Participar de atividades cívica . cducacionai
c evento programados pela E cola Ses e
pelo Regional
mapá. quando convocado:
Participar do Programa de Formação Continuada do R gional Amapá:
Participar da atividades de Planejamento:
Manter permanentemente
contato com os pais e responsáveis,
sob a orientação da
Coordenação
Pedagógica. informando-os
e orientando-os
sobre o desenvolvimento
do
aluno e obtendo dados de interesse para o prece so educativo:
Executar e manter atualizados
os registros relativos às suas atividades
c fornecer
informações conforme as normas estabelecidas:
Elaborar relatórios referentes ao desenvolvimento
e resultados das atividades de ensino
previstas no Planejamento Anual:
Participar do processo de construção coletiva do currículo escolar e de sua atualização:
Participar
de reuniões
diversas
promovidas
pela Direção
Escolar.
Coordenação
Pedagógica e outros:
Planejar a aula. providenciando
ou olicitando a Coordenação
Pedagógica o recurso
didáticos necessários. com antecedência:
Di por- e ao trabalho participativo e integrado com os aluno. a famílias e os dernai
profissionais da Unidade Operacional em que se encontra in crido:
Organizar e controlar a frequência dos alunos, utilizando instrumentos que acompanhe o
seu de empenho e assiduidade:
Incentivar a participação
de rodos os alunos 110 desenvolvimento
de trabalhos. discussões.
reflexões em grupos e projetos de pesquisa e outros:
Produzir r laiórios sobre o processo de aprendizagem
que mostrem O desenvolvimento
social, cognitivo e afetivo dos alunos, conforme exigência do segmento de ensino;
Participar do processo de avaliação de desempenho da equipe pedagógica. tendo em vi ta
a redcfinição da ação educativa;
Construir coletivamente com os alunos as normas de convivência em sala de aula:
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ANEXO 1
Quadro 3.a.l (Continuação)
QUADRO CONSOLIDADO
C RGOS PERMANENTES
ÁREA ER IÇOS DE ED CAÇ - O / NÍVEL
llPERIOR
- SEINS-300
ATRIBUIÇÕES,
FORMAÇÃO
E JORNADA
DE TRABALHO
CARCO: Professor (Educação Infantil e Anos iniciais do L:nsino Fundamental)
SfMBOLO:
C/ I '-300.01
JOR]\'ADA DE TRABALHO
SEMA:\TAL: 2 - horas ou 40 horas
FORMAÇÃO:
Licenciado em Pedagogia cl habilitação em magistério pl educação infantil
e/ou p/ anos iniciais do ensino fundamental,
ou formação equivalente (Normal Médio /
I orrnal uperior); I iCl:?llciaJn t'H-1--{J.~t)~h+t
habilitelt,.'-*' t'1n Inli.,rIHÚllca l-duClH;-iHfHH-ffit
-k+t+Ba~é.1o eyui'<éllt'l1lt!: Licenciado
em Artes. C0111 habilitação em Artes Visuais. Dança.
Música e/ou Teatro: Licenciado em Letras. corn habilitação em Inglês.
ATRIBlIIÇÔES:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(CONTINUAÇÃO)

Utilizar procedimentos
pedagógicos
e recursos disponíveis
no Regional Amapá e na
cornunidad
externa a que venham promover a aprendizagem
do alunos e a ua
permanência na Escola esc:
informar a Coordenação Pedagógica sobre a baixa lrcquência do aluno:
Investigar as causas do baixo desempenho dos alunos no componente curricular de sua
área propondo e executando alternativas para superação do mesmo:
ocializar sua experiência e conhecimento
produzido no âmbito da Escola
esc em
eventos relacionados a qualquer etapa e modalidade de ensino:
Contribuir para o crescimento e a qualificação da equipe de professores da Escola
se;
Exercer outra atribuições no âmbito da Unidade:
Preencher a planilha de coleta de dado esratí tico e entregá-Ia conforme prazo
estabelecido:
Interagir com os demais Programas/Atividades
do Sesc Amapá;
Elaborar Projetos Pedagógico:
Planejar e executar o trabalho docente:
Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe e estabelecer mecani mos
de avaliação:
Levantar necessidades e carências do aluno e propor () seu encaminhamento
aos setores
cspccif 'os de atcndimeruo:
Cooperar com a Coordenação Pedagógica c Direção Escolar:
Organizar registros de observações do aluno:
'ornparcccr pontual e assiduamente às aulas. às solenidades e a outros atos programados
pela Escola;
I.elar pelo material que lhe for confiando e pelo patrimônio Escolar:
Manter atualizadas informações sobre os alunos junto a ccretaria da Escola:
Manter a Escola informada sobre os motivos de eventuais ausências:
Coordenar a área do estudo:
Participar de reuniões pedagógicas. ciclos de estudos. treinam .nios c grupos de trabalho:
Acompanhar o alunos em atividades fora da e cola:
Participar. atuar e coordenar reuniões c conselhos de elas e.
Realizar visita domiciliar
aos alunos faltosos e realizar matrícula
(se estiver
d senvol endo suas atribuições no Programa SESC Ler);
Executar outras atividades compatíveis
OI1l a natureza do cargo.
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ANEXO
Quadro

I

3.a.J (Continuação)

Q ADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
J\REA SERVIÇOS
DE EDUCAÇÃO
I NÍVEL SUPERIOR
- SE/N -300
ATRJBUJÇÕES,
FORMAÇÃO
E JORNADA
DE TRABALHO
CARGO: Prole SOl' (Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental)
SÍ:vrBOLO: SEI I -300,01
JORNADA
DE TRABALHO
SEMANAL:
2S horas ou 40 horas
FORMAÇÃO:
Licenciado em Pedagogia cf habilitação em magistério p/ educação infantil
elou pl anos iniciais do ensino fundamental. ou formação equivalente
orrnal Médio /
Normal
uperior): I it.~CHld(l l'lH I~~~!.thl
c hübilil<H,:ihl éll1 ~jHttftH-att;;it ~,~+uttlt'-«-tf1itl-t+tl
4i.~FHhl:~itH-t.!tt-l:ti-\-at~tl~: Licenciado
em Artes. com habilitação em Artes Vi uais. Dança,
Música e/ou Teatro: Licenciado em Letras, com habilitação em Inglês.
ATRIBl'IÇÕES
atividades

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

(no

âmhito

da

Educação

Complementar

e

de Cultur-a);"

Planejar. organizar. acompanhar. ex cutar e orientar atividade, e projetos educacionais,
para a clientela atendida pela atividade. entre outros relacionados
com a produção e
di serninação de inforrnaçõe sobre o conhecimento das atividades realizadas;
Rcqui: itar. controlar e preparar material para as atividades
de curso.
rninicur os,
oficinas. palestras. cminários e congre sos:
Participar de reuniões. planejamentos.
estudos. pesquisas de campo. levantamento
de
demanda e grupo de trabalho:
Participar de Iórun , debates. palestras. cursos. oficinas. reuniõe ou quaisquer outra
açõc de interesse da instituição
ou de sua atividade. desde que na esfera educacional e
científica:
Elaborar e avaliar projetos de estudos e treinamentos específicos;
Idemi ficar e mobilizar os recursos internos e da comunidade. visando o de envolvimento
dos trabalhos em grupos e/ou individualizado:
Auxiliar na elaboração e acompanhamento
do programa de Trabalho c OrçamentoPrograma:
l.laborar planos de aulas. mapas estatísticos e relatórios das atividades:
ATRIBUIÇ()ES

•
•

ESPECÍF'ICAS

na Coordenadoria

r~SPECÍF1CAS (no âmbito

da Educação

Especial):"

Realizar a adaptação de conteúdos. considerando as condições individuais dos estudantes:
Realizar a adequação de rnciodologias.
de procedimentos
didático-pedagógico
e de
proces os de avaliação:
Planejar e elaborar atividade espeeiais complementares.
suplementares e diversificadas.
de medo a promover o desenvolvimento
das potencialidades
destes estudantes:
Oportunizar
serviço de apoio pedagógico
especializado
em
alas de recur os
mulliluncionais
que viabilize
a complementação
e/ou suplementação
curricular.
utilizando procedimentos. equipamentos c materiais específicos:
Contribui
para a sustentabilidade
do processo inclusivo.
mediante
aprendizagem
cooperativa em ala de aula. trabalho de equipe e constituição de rede de apoio com
participação da família e demais agentes da comunidade:
Realizar e participar de estudos de casos .. bem como a elaboração
do Plano de
Atendimento Educacional Especializado:
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ANEXO I
Quadro

3.a.l

(Continuação)

QUADRO CONSOLIDADO
CARGOSP[RMANE~TES
ÁREA 'ERVIÇOS DE EDUCAÇ - O / NíVEL SUPERIOR - SE!NS-300
ATRlBUrçÕE
, FORMAÇAO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Professor (Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental)
SÍMBOLO: SE 1 S-300,OI
JORNADA DE TRABALHO SEVIANAL: 25 horas ou 40 horas
FORMAÇ - O: Licenciado em Pedagogia cl habilitação em magistério pl educação infantil
elou pl ano iniciais do ensino fundamental.
ou formação equivalente
armai
fédio /
Normal
uperior); h-ttettt'-ifuhl t'm P~cli:\-gt},::!la\.> hflhtl-~Õll t'ffi l-nklfl11l11icfl hltt12-H\..'-Í-ol1ul
ou
1,\11'1'1\.. 1, t'ljlll\ -1+t'nh::': Licenciado
em Artes, com habilitação
em Artes Vi uais, Dança,
\IL1~i\..'ue/ou lcatro: Licenciado em Letras. com habilitação
em Inglês.
ATRIBUiÇÕES:
ATRrB
•
•
•
•
•

•
•
•

(CONTINl'

çÃO)

IÇÕES ESPECíFICAS

(no âmbito

do Laboratório

ele Jnformática):*

Elaborar o plano de atividades do Laboratório em conjunto com os profe ores regentes,
submetendo-o à apreciação da Coordenação Pedagógica:
Coordenar e supervisionar
a aplicação operacional do conjunto de tecnologias ele caráter
educacional para a melhoria do processo dc ensino;
Aprofundar e consolidar a aprendizagem
110S componentes
curriculares da respectiva área
de conhecimento.
privilegiando o binômio teoria-prática:
Incrementar a pesquisa e experiências diversas em benefício da ciência e da descoberta na
construção do conhecimento:
Planejar e coordenar a utilização da tecnologia educacional. d forma que esta funcione
como um recurso pedagógico
para auxiliar o docente
na adequação
de novas
metodologias e estratégia:
Apresentar
propostas
de aquisição
de novos recursos
a partir das nec ssidades
educacionais e das inovações tecnológicas:
Participar
da elaboração
das programações
educacionais
desenvolvidas
com esses
recursos;
Além de cumprir com as atribuições
inerentes ao Cargo de Professor de Educação Básica.

"Em ambos os casos" bem como para exercer suas atribuições no Laboratório
de
Informática Educacional, na ala de Leitura, no Atendimento Educacional Especializado
e na Educação Complementar
os Professores de Educação Bá .ica que fazem parte do
Corpo Docente da E cola. serão indicados pela Diretoria
Escolar apó
desempenho
do colaborador,
em anuência com a Diretoria de Programas
realizar a suas atividades nos rc pecrix os espaços,

análise de
OCla1 para
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ANEXO I

Quadro 3.a.2

Q ADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
ÁREA SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO / NÍVEL SUPERIOR - SEINS-300
TRIBUIÇÔES, F'OR '{AÇÃO E JORNAO
DE TRABALHO
CARGO: Professor (Educação Física)
SíMBOLO:
E S-300.02
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 25 horas
FORMAÇ ~ O: Licenciado Pleno em Educação Física e regislro profis ional no órgão de elas
ATRIBUiÇÕES:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planejar. executar e avaliar as aulas de Educação Física rara os alunos do Ensino
fundamental
e para todas as Caixas etárias da clientela do Departamento R gional onde
sua atuação se faça necessária;
Participar de iniciativas para o aprimoramento
do sistema educacional c das atividades
físicas em geral desenvolvida
no âmbito do Departamento Regional:
Identificar e bu car meios para suprir às necessidades
regionai
e locai relativa à
Educação Física:
Acompanhar. registrar e avaliar o desempenho dos alunos;
Participar de tr inamcntos e estudos que visem o aprimoramento das técnica de sua área
de atuação:
Contribuir para a integração com as demais disciplina. e atividades;
Participar de projetos e/ou atividades especiais programadas:
Elaborar planos de aulas. mapas estatísticos e relatórios das atividades:
Requi itar e controlar o uso do material utilizado nas aulas de Educação I;í ica:
Participar de reuniões. ciclo de estudos e grupo de trabalho, para formulação de proposras
relativas aos programas prioritários da Entidade:
Identificar e mobilizar os recursos interno e da comunidade. visando o de envolvimento
dos trabalhos em grupos e 'ou individualizado:
Ui\ ulgar é sensibilizar a clientela alvo para a realizações desportivas desenvolvidas no
Regional:
Promover palestras sobre a recreação sócio-esponi va para a clientela dos di versos
programas de trabalho do Regional:
Considerar os a pectos qualitativo e quantitativo do planejamento
na execução das
atividades sócio- sporrivas:
Elaborar e avaliar projetos de c tudos e treinamentos específico:
ubsidiar a elaboração e acompanhamento
do programa de Trabalho c OrçamentoPrograma:
Participar de reuniões, ciclo de estudos e grupos de trabalhos:
Participar da seleção. orientar e supervisionar estagiários da área:
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo,
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ANEXO I
Quadro 3.b

ÁREA SERVIÇOS
ATRIBUIÇÕES,

QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANK~TES
DE EDUCAÇÃO
/ NÍVEL SUPERIORSE!NS-300
FORMAÇÃO
E JORNADA
DE TRABALHO

CARGO: Coordenador Pedagógico
ÍMBOLO:
E
-300.03
JOHNADA DE TRABALHO
SF:lVl NAL: 40 horas
FORMAÇÃO:
Licencia lo em Pedagogia. com habilitação
l'cdagcg ia Escolar ou formação equivalente.

em Coordenação

Pedagógica

ou

ATRIBUIÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Elaborar a Proposta Pedagógica da escola:
Participar na elaboração do Plano Anual de Trabalho da E, cola;
Realizar studos e pe qui as, com vistas a aprimorar a execução dos currículo
Acompanhar c avaliar o processo educativo nos aspectos quantitativos e qualitati os;
Manter a integração das atividades pedagógicas com as demais coordenaçõe
e ctores do
SESC/.I\P. buscando equilíbrio nas atividades:
Colaborar com o c0'1JO docente na organização de programa de ensino. metodologia e
rend imcn la e colar:
Identificar as causas de desajustarneruo social. familiar e escolar do aluno:
Identificar
a causas determinantes
do baixo rendimento dos alunos, juntamente com o
eorpo docente da Escola. propondo alternativas de solução:
Orientar os pais ou responsáveis
sobre o desenvolvimento
dos programas de ensmo.
esclarecendo o seu alcance, destinação e signi ficado:
Organizar os dados pessoais dos alunos. nec ssário à Orientação Educacional:
Manter contato permanente com a família do aluno. informando-a
obre o rendimento
esc o lar. cond uLa e evol ucão social:
Participar ela seleção. orientar e supervisionar estagiários da área:
Participar de reuniões. ciclos de estudo. grupos de trabalho e demais ati , idades
prornov idas pela in tiruição:
Elaborar mapas estatístico. e relatórios da área:
Sugerir publicações técnico-pedagógicas
e outras de interesse da Escola:
Propor o intercâmbio de experiências didático-pedagógicas;
Auxiliar os demais setor s no que for de sua competência:
Propor e orientar atividades comemorativas.
cívicas. religio as:
Coordenar
olenidades civ icas em que a E cola se faça I rc sente:
Presidir Cornis õc de trabalho no âmbito da Escola. delegando
compctên las à
subcomissões de ati idades, se necessário:
Coordenar as atividades inerentes à função quando houver intercâmbio e/ou deslocamento
de representações
da Escola. em articulação com outros órgão. coordenações e setores
que de envolvam ação similar:
Executar outras atividades. inerentes à Coordenação Pedagógica. definidas pela Direção
Regional e as demais que sejam cornpativei
com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro 3.b (continuação)
CARGO: Coordenador Pedagógico
SÍMBOLO:
E j S-300.03
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL:
FORMAÇ - O: Licenciado em Pedagogia,
Pedagogia Escolar ou formação equivalente.
ATTUBurçÕES:

(continuação)

ATRIBUIÇÕES

ESPECÍFICAS

•

(no âmbito

40 horas
com habilitação

da atividade

em Coordenação

Educação

Pedagógica

ou

de Jovens e Adultos):

Participar

na elaboração do Plano Anual de Trabalho do Sesc Ler: Divulgar as atividades
idas no Centro Educacional na comunidade: Realizar as inscrições dos alunos:
Organizar as turmas: Manter organizado os documentos dos alunos: Organizar. controlar
z lar pclo material didático/pedagógico:
Provid nciar os materiais para o uso funcional
da. ati idades: Participar da seleção de pes oal necessário à atividade: Organizar a
biblioteca (sala de leitura): Manter contato com as instituições da comunidade: Estudai' c
conhecer os processos de aprendizagem. em especial da alfabetização:
Realizar encontros
semanais e mensais de planejamento com a equipe pedagógica: Acompanhar a execução
do planejamento pela equipe pedagógica em sala de aula: Elaborar calendário das ações a
serem desenvolvidas:
Colaborar nas atividades de . ala de aula: Mini. trar aulas quando
necessário: Supervisionar a execução das ati, idade: A sumir a administração
do Centro
Educa ional quando nccc: sário: Conhecer as experiências de enx olvida na comunidade
e pessoas que atuam nesse campo de educação (Fundamental e I.:JI\): Propor convênios.
parcerias e apoio em ações comuns com outros órgãos e agencias da comunidade:
Elaborar mapas estatísticos c relatórios da atividade: Participar de atividades e ações em
nome do E C: Criar c utilizar canais de comunicação
com a cli ntela e comunidade:
Participar das ações de capacitações e socializa-las com a equipe de professores
lou
com a equipe admini traiiva: Realizar o acompanhamento
da visita domiciliar,
dcscnvolx
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ANEXO I
Quadro 3.c

QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
ÁREA SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO/ NÍVEL SUPERIOR - SE/NS-300
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Psicólogo Educacional
SÍMBOLO: SEINS-300.04
JORt~ADA DE TRABALHO SEMANAL: 40 horas
FORMAÇÃO: Bacharel em Psicologia.
Ol'TRAS EXICÊNCIAS DO CARGO: registro profissional
especialização em Psicologia Escolar.

no órgão de classe. Desejável

ATRIBUIÇÕES:
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Colaborar com a adequação. por parte dos educadores, de conhecimentos da Psicologia
que lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis.
Desenvolver trabalhos com educadores e alunos, visando a explicitação e a superação de
entraves institucionais
ao funcionamento
produtivo das equipes e ao crescimento
individual de seus integrantes.
Desenvolver,
com os participantes
do trabalho escolar (pais, alunos. diretores,
professores. técnicos. pessoal administrativo), atividades visando a prevenir, identificar e
resolver problemas psicossociais que possam bloquear, na escola, o desenvolvimento
de
potencialidades. a auto-realização e o exercício da cidadania consciente.
Elaborar e executar procedimentos
destinados ao conhecimento ela relação professoraluno. em situações escolares especificas, visando, através de uma ação coletiva e
interdisciplinar
a implementação
de uma metodologia
de ensino que favoreça a
aprendizagem e o desenvolvimento.
Planejar, executar e/ou participar ele pesquisas relacionadas a compreensão de processo
ensino-aprendizagem
e conhecimento
das características
Psicossociais
da clientela.
\ isando a atualização e reconstrução
do projeto pedagógico da escola. relevante para o
ensino. bem como suas condições de desenvolvimento
e aprendizagem. COI11 a finalidade
de fundamentar a atuação crítica do Psicólogo, dos professores e usuários e de criar
programas educacionais completos. alternativos. ou complementares.
Participar do trabalho das equipes de planejamento pedagógico. currículo c políticas
educacionais. concentrando sua ação naqueles aspectos que digam respeito aos processos
ele desenvolvimento
humano, de aprendizagem e das relações interpessoais. bem como
participa da constante
avaliação e do redirecionamento
dos planos: e praticas
educacionais implementados.
Desenvolver programas de orientação profissional,
visando um melhor aproveitamento e
desenvolvimento
do potencial humano. fundamentados no conhecimento psicológico e
numa visão crítica do trabalho c das relações do mercado de trabalho.
Diagnosricar as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminhar, aos
serviços de atendimento da comunidade, aqueles que requeiram diagnostico c tratamento
de pro blemas psicológicos específicos. cuj a natureza transcenda a poss ibi Iidade de
solução na escola, buscando sempre a atuação integrada entre escola e a comunidade.
Supervisionar. orientar e executar trabalhos na área de Psicologia Educacional.
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro -l.a
Q ADRO CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
/ CURSOS LTVRES - SE/CL-400
TRlBUTÇÕES,
F0R1\1AÇÃO
E JORN
DA DE TRABALHO
CARGO: Instrutor de Língua Estrangeira
sí iVIBOLO: _ ElCI.-400.0 I
,JOR.'\ADA DE. TRABALIIO
SEiVIA]\'AL: variável (hora aulaj/rninirno
6 horas/aula mê .
FORMAÇÃO:
Licenciado em Lctras com habilitação em Ungua Inglesa ou Língua Francesa.
ATRIBUIÇÕES:
•
•
•

•
•

Planejar e ministrar aulas;
Planejar e executar o plano de trabalho docente:
Acompanhar. registrar e avaliar o desempenho do alunos. identi ficando diferenças entre
suas trajetórias. r peitando ritmos próprios. valorizando suas conquistas. incentivando a
troca de experiência
entre os mesmos:
Elaborar material didáti o e relatórios avaliativos:
Cooperar
com a Coordenação
Pedagógica
para a melhoria
do proces o ensinoaprendizagem:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar na elaboração de planos de cursos:
Responsabilizar-se
pelas informações escolares do alunos lançados no diário de ela se;
Orientar os alunos quanto à postura profissional exigida no mercado de trabalho;
Atuar com o grau necessário de autonomia. preservando as diretrizes Pedagógicas do
Sesc:
Levantar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento
aos setore
competentes para conhecimento
c olução:
Participar de ~lti\ idades extraclasse:
Comparecer pontual e assiduamente às aulas. às solenidades e a outros atos programados
pelo E CI P:
Zelar pelo mat rial que lhe [ar confiando e pelo patrimônio do L C/AP:
Manter atualizada
informacõe
obre os aluno:
Manter regi tro obre os motivos de eventuais au ência :
Participar de reuniões pedagógicas. ciclos de estudos. treinamentos e grupos de trabalho;
Elaborar relatórios:
Participar de reuniões:
Participar ele COll trução coleti "a de documentos como: Projeto Político Pedagógico,
Regimento Interno c Plano de Ação da instituição:
Realizar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro
4.b
QUADRO

CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA SERVIÇOS
ATIUBUrçÕES,

DE EDUCAÇÃO / CURSOS LIVRE - SE/CL-400
FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Instrutor de Libras
SÍMBOLO: SE/CL-400.02
JOi{\lADA DE TRABALHO SEMANAL: variável (hora aulaj/minirno 6 horas/aula mês.
FORMAÇÃO: Licenciatura Plena em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa
como segunda língua: Pedagogia ou curso Normal Superior, em que Libras e Língua Portuguesa
escrita tenham constituído línguas de instrução: Nível Médio, na modalidade Normal. que tenha
viabilizado à formação bilíngue (Libras/Língua Portuguesa): Nível Médio ou Superior ou Pósgraduado, com certificado de proficiência em Libras, obtido por meio de exame promovido pelo
Ministério da Educação ou por Instituição de Educação Superior por ele credenciada com essa
finalidade.
ATRIBUiÇÕES:
•
•
•

•
•

Planejar e ministrar aulas:
Planejar e executar o plano de trabalho docente;
Acompanhar, registrar e avaliar o desempenho dos alunos. identificando diferenças entre
suas trajetórias. respeitando ritmos próprios, valorizando suas conquistas. incentivando a
troca de experiência entre os mesmos;
Elaborar material didático e relatórios avaliativos;
Cooperar com a Coordenação
Pedagógica
para a melhoria do processo ensmoaprend izagern:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar na elaboração de planos ele cursos:
Responsabilizar-se
pelas informações escolares dos alunos lançados no diário de classe;
Orientar os alunos quanto à postura profissional exigida no mercado de trabalho;
Atuar com o grau necessário de autonomia. preservando as diretrizes Pedagógicas do
SESC;
Levantar necessidades e carências do aluno e propor o seu encaminhamento
aos setores
competentes para conhecimento e solução:
Participar ele atividades extraclasse:
Comparecer pontual e assiduamente às aulas. às solenidades e a outros atos programados
pelo SESC/AP:
Zelar pelo material que lhe lar confiando e pelo patrimônio do SESC/ AP:
Manter atualizadas informações sobre os alunos:
Manter registro sobre os motivos de eventuais ausências;
Participar de reuniões pedagógicas, ciclos de estudos. treinamentos e grupos de trabalho:
Elaborar relatórios;
Participar de reuniões;
Participar de construção coletiva de documentos C01110: Projeto Político Pedagógico.
Regimento Interno e Plano de Ação da instituição:
Realizar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
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ANEXO
Quadro

1
4.c

QUADHO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
ÁREA SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO / CURSOS LlVRE - SE/CL-400
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Tradutor-Intérprete
de Libras
SÍVIBOLO: SUCL--iOO.OJ
JORNADA D~:TH.AI3ALHO SEMANAL: variável (hora aula)
FORMAÇÃO: Graduado em Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras - Língua
Portuguesa: profissional de nível médio com curso de educação profissional.
de extensão
universitária ou de formação continuada, promovidos por instituições de ensino superior e
instituições credenciadas por secretarias de educação ou por organizações da sociedade civil
representativas da comunidade surda, devidamente convalidados por uma Instituição de Ensino
Superior ou por Secretaria de Estado de Educação: profis ional de nível médio, superior ou pósgraduado com competência e fluência em Libras. para realizar a interpretação das duas línguas,
de maneira simultânea e consecutiva. aprovado em exame de proficiência. promovido pelo
Ministério da Educação ou por instituições por ele credenciadas.
ATRIBUIÇÕES:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mediar situações de comunicação entre os alunos e o instrutor de Libras:
Viabilizar a interação e a participação efetiva do aluno nas diferentes situações de
aprendizagem;
Orientar sobre as formas mais adequadas de comunicação com o(s) alunos(s) surdoís):
Interpretar. de forma fidedigna, as informações e conhecimentos veiculados em sala de
aula e nas demais atividades desenvolvidas no contexto do curso;
Participar do planejamento e da execução das aulas em colaboração com o instrutordocente:
Ter conhecimento
prévio e domínio dos conteúdos e temas a serem trabalhados pelo
instrutor de Libras, evitando a improvisação c proporcionando
maior qualidade nas
informações transmitidas;
Sugerir ao instrutor de Libras a adoção das estratégias metodológicas
visuais mais
adequadas ao favorecimento da aprendizagem dos alunos;
Cumprir o Código de Ética que regulamenta a prática da interpretação/tradução
em
Libras. emitido pela Federação Nacional ele Educação c Integração de Surdos - Peneis.
Colaborar na elaboração de material didático e relatórios avaliativos;
Cooperar com a Coordenação
Pedagógica
para a melhoria do processo ensinoaprendizagem;
Participar na elaboração ele planos de cursos;
Atuar com o grau necessário de autonomia, preservando as diretrizes Pedagógicas do
SFSC:
Zelar pelo material que lhe for confiando e pelo patrimônio do SESC/ AP;
Participar de reuniões pedagógicas, ciclos de estudos, treinamentos e grupos de trabalho;
Elaborar relatórios:
Participar de construção coletiva de documentos como: Projeto Político Pedagógico.
Regimento Interno c Plano de Aç50 do SESC/AP:
Realizar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro S.a

QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES / ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
- TA/NS-500
ATIUBUIÇÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Advogado
SÍMBOLO: TA IIS-SOO.OI
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 20 horas
FORM.AÇÃO: Bacharel em Direito.
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: registro profissional no órgão de classe.
ATRIBUiÇÕES:
• Representar o Departamento Regional nas esferas judicial e administrativa:
• Prestar assessoramento em toda e qualquer questão que reclame posicionamento jurídico.
manifestando seu entendimento por escrito. mesmo quando consultado verbalmente:
• Analisar e emitir pareceres em processos administrativos. contratos. convênios. acordos e
minutas de editais de processos licitatórios e de recrutamento e seleção de pessoal:
• Acompanhar procedimentos de licitação. sob qualquer modal idade, em todas as uas
fases, sugerindo medidas que julgar necessárias à correção de falhas que possam
prejudicar o regular desfecho dos certames, respeitada a autonomia da Comissão
responsável pelo processo licitatório:
• Manifestar-se em processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. bem assim de
dispensa da realização de processo de recrutamento e seleção de pessoal;
• Prestar ori cnração em matéria de natureza trabalhista. administrati va. tri butária e fiscal;
• Subsidiar a tornada de decisões que possam resultar em questionamento judicial ou
a drn i n iS 1ra 1 i v()~
• Manter-se atualizado quanto às alterações legislativas. em especial aquela que diz respeito
direto ao Serviço Social do Comércio e demais entidades que integram o Sistema S:
• Manter registro atualizado elas questões judiciais e administrativas
sob sua
responsabilidade, de forma a permitir sua fácil localização e consulta sempre que
necessário;
• Velar pelo bom nome da instituição na sua relação com terceiros;
• Praticar todos os atos que sejam compatíveis com o exercício do cargo;
• Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro S.b

CARGOS

PERMANENTES
ATRJB IÇÕES,

Q ADRO CONSOLIDADO
I f\REA TÉCNICODiVHNI TRATTVA - TAJNS-~OO
FORMAÇÃO
E JORNAO
DE TRABALHO

CARGO: Contador
S ívnor.o, 1,\'\iS-500.02
JORNADA DE TRABALHO
Sfc.MANAL: 40 horas
FORMAÇÃO:
Bacharel em Ciências Contábeis
OUTRAS EXIGÊNCIAS
DO CARGO: registro profissional

no órgão de classe.

ATRIBUIÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Executar. orientar e controlar os serviços de contabilidade em geral:
Preparar relatórios e demonstrativos sobre patrimônio. investimentos. receitas e de pesas
da instituição:
Coordenar o registro e o controle de direitos e obrigações vinculadas ao Regional:
Estudar. do ponto de vi. ta contábil. dispositivos legais em geral e suas implicações na
contabilidade da organização.
Orientar o cumprimento
e a aplicação. sob o a pecto contábil. da legislação fiscal.
trabalhista e prc idenciária:
Proceder a inspeção relacionada com a execução. centralização
e coordenação
das
atividacles contábeis e da escrituração, do Regional;
Elaborar balanços e balancetes;
Elaborar o inventario contábil cios bens cio Regional:
Elaborar manuais técnico-contábeis
de serviços:
Assessorar a organização. em assuntos contábeis L' orçamentários:
Realizar trabalhos clc auditoria e perícias contábeis:
Manter- e atualizado em a untos fiscais:
Executar outras tarefas correlatas. a critério de chefe imediato:
Executar outra atividade cornpatívei
com a natureza cio cargo.
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ANEXO I
Quadro S.e

CARGOS

QUADRO CONSOLIDADO
PER_MANENTES / ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
- TA/NS-400
ATRIBUIÇÕES,
FORMAÇAo
E JORNADA DE TRABALHO

CA RCO: Psicólogo
SíMBOLO: TA/NS-500.03
JORl'lADA DE TRABALHO
SEMANAL: 40 horas
FORMAÇi\O:
Bacharel em Psicologia.
OUTRAS EXIGÊNCIAS
DO CARGO: registro profissional

no órgão de classe.

ATRIBUIÇÕES:
•

Planejar. elaborar e avaliar análises de trabalho (profissiográfico, ocupacional, ele posto e
trabalho etc.). para descrição e sistematização
dos comportamentos
requeridos no
desempenho de cargos e [unções, com o objetivo de subsidiar ou assessorar as diversas
ações da administração do Departamento Regional;

•

Participar do recrutamento
e seleção de pessoal, utilizando métodos e técnicas de
avaliação (entrevistas.
testes, provas situacionais,
dinâmica de grupo, etc.), com o
objetivo de identificar os candidatos mais adequados ao exercício das atribuições dos
cargos;

•

Prestar assessoramento
recursos humanos;

•

Acompanhar e elaborar instrumentos para o processo ele avaliação pessoal. objetivando
subsidiar decisões relati "as à promoções. movimentação
de pessoal. planos de carreira,
remuneração. programa' de treinamento e desenvolvimento.
etc.:

•

Participar de programas e/ou atividades
quanto a aspectos psicossociais;

•

Participar de programas educacionais,
culturais, recreativos e de higiene mental,
vistas a assegurar a preservação da saúde e da qualidade de vida do trabalhador.

•

Elaborar
diagnósticos
psiCOSSOCIaIs. emiur pareceres
desenvolvimento
institucional no âmbito de sua competência.

•

Desenvolver ações destinadas as relações ele trabalho. no sentido de maior produtividade
e da realização pessoal dos indivíduos e grupos. intervindo na elaboração ele conflitos e
estimulando a criatividade na busca de melhor qualidade ele vida no trabalho.

•

Participar dos processos de desligamento de funcionários, no que se refere a demissão
ao preparo para aposentadoria, visando a elaboração de novos projetos de vida.

•

Orientar o trabalho ele pesquisas relacionadas
à compreensão
de processo ensinoaprendizagem e conhecimento das características psicossociais da clientela dos programas
e atividades da área de educação do SESC, visando a permanente atualização do projeto
pedagógico da Escola, com a final idade de fundamentar a atuação critica dos professores
e usuários e de subsidiar os programas educacionais ela instituição.

•

Desenvolx er e orientar trabalhos na área de Psicologia

•

Executar outras atividades

nos programas

compatíveis

de treinamento,

capacitação

na área de segurança

e desenvolvimento

de

do trabalho. subsidiando-os

e

realizar

com

projetos

de

e

Educacional;

com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro
5.d

CARGOS

PERMANENTES
ATRI131JIÇÕES,

QUADRO CONSOLIDADO
/ ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
- TA/NS-400
FORMAÇÃO
E JORNADA
DE TRABALHO

Analista de Tecnologia da Informação
SÍMBOLO: TAINS-SOO.04
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 40 horas
FORNIAÇÃO: Bacharel em Tecnologia da Informação. Ciências da Computação ou afim.
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: habilitação específica para atuar como Desenvolvedor
de Sistemas, Tecnólogo em Rede, Web Designer, Suporte ao Usuário, Banco de Dados e demais
áreas de Tecnologia da lnformação.
CARGO:

ATRIBUIÇÕES:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Realizar estudo ele viabilidade. definição de objetivos e especificações de planos de
desenvolvimento. operação e manutenção do si .tema de informática do SESC;
Planejar e executar o levantamento de informações junto aos usuários, objetivando a
implantação do sistema;
Analisar
logicamente
as informações
coletadas, estabelecendo
o fluxo e os
procedimentos
necessários à transformação dos dados de entrada nas informações
requeridas pelo usuário. de acordo com os objetivos estabelecidos para o sistema de
software e hardware:
Desenvolver. executar. implantar c manter sistemas. bem co 11"1 o elaborar e manter
atualizada a respectiva documentação:
Participar da administração de base de dados:
Prestar assistência e suporte em questões de informática;
Executar ou promover as ati vidades de manutenção
preventi va e corretiva.
necessárias
à conservação dos equipamentos,
instrumentos
e outros materiais
utilizados na área de atuação;
Selecionar. implantar. proceder a manutenção e prestar suporte no uso de software
básico:
Planejar, implantar, administrar e manter redes de computadores:
Prestar orientação em assuntos de sua especialidade;
Manter o superior imediato informado sobre o andamento dos trabalhos e resultados
obtidos, para possibilitar a avaliação das políticas aplicadas. bem C01110 orientar e
controlar o desenvolvimento
da área de atuação.
Elaborar, executar e manter programas de computação.
baseando-se
nos dados
fornecidos
pela equipe de análise e estabelecendo
os di íerentes processos
operacionais. para permitir o tratamento automático de dados.
Participar do projeto. construção. implantação e documentação
no que tange ao
desenvolvimento
de sistemas.
Elaborar fluxogramas lógicos e detalhados. estabelecendo a seqüência dos trabalhos
de preparação dos dados;
Executar outras atividades compatíveis C0111 a natureza do cargo.
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ANEXO

Quadro

CARGOS

1

5.e

QUADRO CONSOLIDADO
PERMANI<:NTRS
/ ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
-TA/NS-~OO
ATRJBUIÇÜI'=~, FORMAÇf\.O
E JORNADA DE TRABALHO

Técnico Especializado
SíMBOLO:
TI' N -500.05
CARGO:

JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 40 horas
FORMAÇÃO:
classe.
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bacharel

em qualquer

área do conhecimento

e registro profis ional no órgão de

Utilizar princípios. técnicas e ferramentas dc sua área de formação para o atingimento dos
objetivos institucionais elo Departamento Regional do Sesc. tanto na área rim quanto na
área meio:
Desenvolver
ferramentas
que possibilitem
permanente
incremento
elas relações
interpessoai . mediante processos de comunicação e cooperação:
Elaborar pareceres. relatórios. planos de trabalho, projetos e desenvolver outras ações
afins em que seja exigida a aplicação dos conhecimentos
inerentes às técnica
de
orgaruzação:
Desenvolver
pesquisas. estudos. análises. interpretações.
planejamentos
e controle ele
trabalhos dentro de sua área de formação. tais como: administração e seleção de pessoal.
organivação.
análise. método e processo de trabalho. orçamento.
administração
de
material. patrimonial e financeira. administração
mercadológica
e de pro lucão. bem
assim em áreas em que estes se desdobrem ou com a quais sejam conexos;
Prestar assessoria
em trabalhos que exijam na sua realização
conhecimentos
que
envolvam a aplicação de conhecimentos
técnicos não específicos. ma a sentado em
base acadêmica;
Levantar necessidades de treinamento e capacitação dos colaboradores:
Realizar cadastro de recursos humanos. po/'(/ólio. li. ta cle conferencistas
e professores
com excelência acadêmica e/ou técnica para serem aproveitados nas diversas atividade
do regional c programações do Setor de Desenvolvimento
Técnico:
Criar banco de dados de Instituições de reconhecida credibilidade para futuras parcerias:
Colaborar no plan 'jumento e execução elas atividades de recrutamento
e seleção de
recursos humanos:
Participar
da elaboração
de programa
de Educação
Cooperativa.
voltado
ao
de envolvimento da competências do ervidorc
Requisitar. controlar e preparar material para treinamento:
Avaliar os resultados de treinamentos:
Desenvolver ferramentas e critérios de avaliação. mantendo-os atualizados:
Realizar ações de intercâmbio através de palestras. cursos. seminários. entre outros:
Registrar. redigir. digitar e organizar documentos em geral:
l.laborar mapas estatísticos. alas e relatórios de atividades:
Participar de reuniões. eiclo de estudos e grupos de trabalho:
Executar outra tardas c compatíveis com sua qualificação
e com as exigências do órgão
no qual e der sua lotação
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ANEXO I
Quadro 6.a.l

QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
f\REA TI~CNICO-PROGRAMATICA
/ NÍVEL MÉDIO - TP/NM-600
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Instrutor de Artes Plásticas
SÍMBOLO: TP M-600.0 1
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 25 horas ou 40 horas
FORMAÇÃO: Nível Médio completo.
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: comprovado conhecimento

das artes plásticas.

ATRIBUIÇÔES:
• Planejar. organizar, ministrar e orientar o ensino de artes plásticas:
• Executar outras atividades pertinentes às artes em geral:
• Orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento
das potencialidades
artísticas e
criativas dos alunos;
• Realizar estudos dos processos técnicos, transmitindo ensinamentos do uso dos diversos
materiais de artes plásticas:
• Estimular hábitos de ordenação, cuidados e conservação dos materiais de trabalho:
• Realizar estudos e pesquisas na área das artes plásticas;
• Preparar e apresentar exposições:
• Participar de simpósios: congressos. exposições
e outros. objetivando a atualização e
evolução das técnicas na área das artes plásticas:
• Responsabilizar-se
pela conservação
e manutenção
dos materiais e equipamentos
utilizados;
• Participar de capacitação compatível com o exercício ela função:
• Executar tarefas afins.
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ANEXO I
Quadro 6.a.2
QUADRO

CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
ATIUBUIÇÕES,
FORMAÇÃO

/ NÍVEL MÉDIO - TP/NM-500
E .TORNADA DE TRABALHO

CARGO: Instrutor de Dança
SÍMBOLO: TP!NM-600.02
JORNADA DE TRABALHO
SEMANAL: 25 horas ou 40 horas
FORMAÇÃO:
Nível Médio completo
OUTRAS EXIGÊNCIAS
DO CARGO: comprovado conhecimento

da arte da dança.

ATRIBUIÇÕES:
• Planejar, organizar. ministrar e orientar o ensino de dança;
• Executar outras atividades pertinentes à dança em geral;
• Orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento
das potencialidades
artísticas e
criativas dos alunos;
• Realizar estudos de processos técnicos. transmitindo ensinamentos do uso elos diversos
esti los ele dança:
• Cuidar da conservação
elos materiai s ele traba Iho, preparar repertóri os e sugeri r
apresentações de dança:
• Solicitai' aquisição de peças musicais:
• Transmitir instruções quanto ao zelo. manutenção e guarda dos materiais;
• Participar de capacitação compatível com o exercício da função:
• Executar tarefas afins.
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ANEXO I
Quadro

6.a.3

QUADRO CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
/ NÍVEL MÉDIO - TP/NM-SOO
ATRIBUIÇÕES, FOHJ\1AÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Instrutor de Música
SíMBOLO: TP!NM-600.03
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 25 horas ou 40 horas
FORMAÇAO:
ívcl Médio Completo
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: comprovado conhecimento de música e instrumentos
musicais c certificação de cursos complementares de aperfeiçoamento em música.
ATRIBUrçÕES:
• Planejar, organizar, ministrar e orientar o ensino de música;
• Executar outras atividades pertinentes à música em geral;
• Orientar. estimular e acompanhar o desenvolvimento
das potencialidades
artísticas e
criati vas dos alunos;
• Real izar estudos cle processos técn ices, transrn itinela ensi nameruos elo uso cios d iversos
materiais de música:
• Cuidar da conservação dos materiais de trabalho: realizar pesquisas na área de música;
•
r estar e afinar instrumentos musicais:
• Fazer arranjos, preparar repertórios e sugerir apresentações musicais:
• Solicitar aquisição ele peças de música. instrumentos e outros elementos necessários;
• Transmitir instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda dos materiais musicais;
• Participar de capacitação compatível C0111 o exercício da função:
• Executar tarefas afins.
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ANEXO I
Quad ro 6.a.4
QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
f\Rl!:A TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
I NÍVEL MÉDIO - TPINM-500
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TIlABALHO
CARGO: Instrutor de Teatro
SÍMBOLO: TP J f-600.04
JOnNADA DE TRABALHO SEMANAL: 25 horas ou 40 horas
FORMAÇÃO: Nível Médio completo.
OUTRAS EXIGÊNCIAS
DO CARGO: comprovado conhecimento
certi ficação de cursos complementares de aperfeiçoamento em teatro.

da arte do teatro e

ATRIBUIÇÕES:
• Planejar. organizar, ministrar e orientar o ensino de teatro;
• Executar outras atividades pertinentes ao teatro em geral;
• Orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades artísticas e
criativas dos alunos:
• Realizar estudos dos processos técnicos. transmitindo ensinamentos do uso dos diversos
csti los teatrais:
• Lstirnular hábitos de ordenação, cuidados e conservação dos materiais de trabalho:
• Realizar estudos e pesquisas na área de teatro, objetivando a atualização e evolução das
técnicas na área;
• Responsabilizar-se
pela conservação e manutenção dos materiais e equipamentos
utilizados;
• Participar de capacitação compatível com o exercício da função:
• Executar tarefas afins.
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ANEXO I
Quadro 7.a

Ql'ADRO CONSOUD
DO
CARGOSPElMANENTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
/NÍVEL SUPERIOR-TPfNS-700
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇAo E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Assistente Social
SÍMBOLO: TP ! IS-700.0 I
.JOI~NADA DE TRABALHO

SEVrA:\TAL: 30 horas

FOR:V1. çÃO: Ba harcl em Scrv iço

OUTRAS EXIGI~NCIA
A TRTBlJTÇÕES:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ocia!.

DO CARGO: registro no órgão de classe.

Organizar e atualizar o banco de dados das atividades sociais do Departamento Regional;
Avaliar a documentação necessária ao registro e regulamentação
da instituiçào;
Identificar a caracter! rica e carência
oeiai. da instituição para fins de orientação.
encaminhamento
e troca de serviços:
valiar a instituição quanto a veículos políticos e fi nane iros na prestação dos serviço a
com unidade:
Descnv oh er ações educativas (palestras. oficinas) sobre temáticas da área. ocial:
Colaborar nos processos de seleção de pessoal para atuação nos programa'
ociais;
Coordenar o trabalho voluntário. avaliando periodicamente a execução das ações:
Realizar visitas técnicas às entidades beneficiárias. avaliando. se possível. as que atendem
aos critérios mínimos sociais do Programa Mesa Brasil:
Elaborar instrumentos
para controle c opcracionalização
das ações sociais (relatórios.
projetos. etc):
Definir indicador
que permitam avaliar os impactos sociais do programa:
Desen: olver estratégia
para representação
e participação nos conselhos e fóruns de
!\ssi siência:
Produzir textos e artigos técnicos:
Elaborar mapa estatísticos c relatórios de ati vidadcs;
Participar de ciclo de estudos, reuniões e grupos de trabalhos:
Orientar e supervisionar estagiários da área de Serviço Social:
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro
7.h
QUADRO

CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO

/ NÍVEL SUPERIOR - TP/NS-600
E JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Biblioteconomisia
SÍMBOLO: TP S-700.02
.JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 40 horas
FORMAÇÃO: Bacharel em Biblioteconomia.
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: registro no órgão de classe.
ATRIBUIÇÕES:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Planejar, implantar e controlar sistemas biblioteconômicos
e de unidades isoladas de
serviços afins:
Executar os serviços de classificação e catalogação de manuscritos e de livros raros e
preciosos. de mapotecas, de publicações oficiais e seriadas, de bibliografia e referência;
Organizar e manter atualizado a acervo bibliográfico;
Aprimorar as condições técnicas de pesquisa bibliográfica
para alunos e professores:
Proceder a pesquisa e a di vulguçãc de novos títulos lançados no mercado;
Promover a efetiva utilização do acervo bibliográfico:
Elaborar, em consonância com as diretrizes da Administração
Regional, normas quanto
ao funcionamento da Biblioteca;
Levantar necessidades no acervo para aquisição e ampliação;
Guardar e conserva o acervo bibliográfico e outros impressos de uso didático, assim como
promover a sua reestruturação;
Realizar seleção, registro. catalogação.
classificação
e indexação
de documentos
e
multimeios para o atendimento a usuários:
Realizar projetos relativos à estrutura de normalização
da coleta. do tratamento e ela
recuperação
das informações
documentais,
quer no âmbito interno quer no âmbito
externo da unidade de trabalho;
Realizar estudos administrativos
para o dimensionamento
de equipamento.
recursos
humanos e "lay-out" das diversas unidades da área biblioteconômica:
Estruturar
e efetivar
a normatização
e padronização
dos serviços técnicos
biblioteconômicos.
fixando índices de eficiência. produtividade
e eficácia nas áreas
operacionais da biblioteconomia;
Executar a política de seleção do material integrante das coleções de acervo, programando
as prioridades de aquisição para a operacionalizaçào
dos serviços:
Operacionalizar
o tratamento técnico das informações
documentais:
Estruturar e executar a busca de dados c a pesquisa documental através da análise direta
das diferentes fontes de informações:
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.
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A\lEXOI
Quadro 7.l.c

QUADRO CONSOLU)ADO
CARGOS PERMANI',NTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
I NíVEL SUPERIOR - TPfNS-600
ATRIBUrçÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CAReO: Enfermeiro
SÍMBOLO: TP
-700.03

JORNADA DE TRABALI-IO SEMA~AL: 40 horas
FORMAÇÃ.o: Bacharel em Enfermagem
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: registro no órgão de classe.
ATRIBUIÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planejar, avaliar e executar atividades de educação para saúde:
Desenvolver atividades de educação sanitária;
Sensibilizar a clientela alvo para as práticas de promoção e proteção à saúde;
Promover e realizar palestra:
upervisionar os estagiário da área de enfermagem:
Elaborar mapas estatísticos c relatórios da atividade:
Participar de reuniões. ciclos ele estudos e grupos de trabalho:
Executar e a ornpanhar as recomendações dos Programas PCl'vl 'O e Programa PPR
Divulgar o trabalho da área de saúde;
Executar outra atividades compatíveis com a natureza do cargo.

ATIVIDADE PROJETO SAÚDE MULHER:
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Receber o público, dando atenção integral e explicando procedimentos
para realização do
exame citopaiológico a fim de esclarecer dúvidas;
Coletar informações que visem subsidiar a anamnc e:
Realizar consulta de enfermagem com exame preventivo de baixo risco. conforme protocolo
estabelecidos pelo I1 inisiério da aúde:
Cumprir normas e procedimentos estabelecidos nos protocolos de biossegurança. segurança
cio trabalho usando os EPls indicados. primeiros socorros. suporte básico de vida e combate a
incêndio vigentes:
Cumprir e apoiar as rotinas administrativas próprias da UM;
Participar das reuniões de equipe e da elaboração elo relatório mensal da UM. utilizando
como base os registros das atividades realizada:
cr co-responsável
pelo cuidado e
manutenção dos insumos, equipamentos e móveis;
Comunicar
ao coordenador
do Projeto e/ou à equipe os problemas
relacionados
às
insialaçôcs. equipamentos c ou materiais que possam dificultar ou impedir a realização do
trabalho planejado:
oliciiar. receber. organizar e recolher material utilizado durante o atendimento
no
consultório ginecológico:
Participar de ações de educação em saúde quando oliciiadota):
poiar na capacitação da equipe temporária em cada município;
Apoiar a coordenação
da análise dos dados estatísticos auxiliando 110 planejamento
c
avaliação da estratégia;
Apoiar a coordenação nas estratégia
para solução ele problemas apresentados pela equipe
atuante na Ulvl;
Verificar a inserção das informações
no sistemas estatístico
do Ministério ela aúde
apoiando no acompanhamento
da ação.
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A:\TEXO J
Quadro 7.l.d
QUADRO

CONSOL.IDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
A TRlllUIÇÕES,
FORMAÇÃO

/ NÍVEL SUPERIOR
- TPfNS-600
E ,JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Educador Cultural
SÍMBOLO:
TP/NS-700.04
JORNADA DE TRABALHO
SEMANAL: 40 horas
FORMAÇÃO:
Nível Superior completo.
OUTRAS EXIGÊNCIAS
DO CARGO: habilitação em um ou mais das seguintes áreas: artes
plásticas. teatro. cinema, dança, música. literatura e/ou artesanato ou qualquer outra área do
segmento artístico-cultural.
ATRIBUIÇÕES:
• Planejar, acompanhar, executar e orientar atividades e projetos, para todas as faixas
etárias da clientela. nas áreas de artes plásticas. teatro. cinema, dança, música, literatura,
artesanato entre outras manifestações
artístico-culturais
desenvolvidas
no âmbito do
Departamento Regional:
• Identificar e mobilizar os recursos internos e da comunidade. visando o desenvolvimento
de trabalhos com grupos ou individualizados;
• Participar dos processos de desenvolvimento
de projetos destinados ao atendimento do
público alvo do SESC, observada sua área de especial ização;
• Acompanhar e auxiliar na execução de tarefas e atividades de suporte aos projetos
artístico-culturais do Departamento Regional:
• Organizar e executar oficinas, workshops. exposições, entre outros projetos e atividades
relacionados
com a produção c disseminação
de informações
sobre conhecimento
artístico cultural:
• Considerar os aspectos qualitativo c quantitativo do planejamento
na execução de
projetos e atividades:
• Interpretar e velar pela aplicação de normas. procedimentos
e demais instrumentos
regulamentares específicos da área:
• Elaborar mapas estatísticos e relatórios das atividades;
• Requisitar e controlar o uso do material utilizado nas atividades;
• Participar de reuniões, ciclos de estudos e grupos de trabalho;
• Subsidiar a elaboração cio programa de Trabalho e Orçamento-Programa;
• Participar da seleção e supervisionar estagiários da área:
• Lxccuta outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo.
ATRJBUIÇÜES
•

ESPECÍFICAS

(CURSO

DE VALORIZAÇÃO

SOCIAL)

Planejar, organizar. acompanhar. executar e orientar atividades e projetos. para as faixas
etárias da clientela atendida pela atividade de CVS. nas áreas de artes visuais, artesanato
entre outras manifestações artístico-culturais.
corte-costura,
culinária e apresentação
pessoal em geral. desenvolvidas no âmbito do Departamento Regional.
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ANEXO I
Quadro 7.l.e
QUADRO

CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO

/ NÍVEL SUPERIOR - TP/NS-600
E JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Nutricionista
51MBOLO: TP ~ S-700,05
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 40 horas
FORMAÇÃO: Bacharel em Nutrição,
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: registro no órgão de classe,
ATRIBUIÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Planejar, avaliar e executar as atividades relativas as refeições servidas nos Restaurantes e
Lanchonetes do Regional;
Orientar sobre o preparo e conservação dos gêneros alimeniicios:
Realizar o planejamento c elaboração de cardápios e dietas especiais:
Supervisionar a distribuição de refeições:
Zelar pela ordem e manutenção das boas condições higiênicas do Setor;
Supervisionar o trabalho de recebimento e armazenagem de gêneros alimentícios:
Verificar e aceitação dos cardápios, junto à clientela:
Subsidiar informações para o desenvolvimento do custo de produção das refeições~
Participar das comissões encarregadas da compra de gêneros alimentícios e da aquisição
de equipamentos e materiais específicos:
Elaborar mapas e relatórios da atividade:
Participar de reuniões, ciclos dc estudos c grupos de trabalhos:
Oferecer subsídios para a elaboração e acompanhamento
do Plano de Trabalho e
Orçam en to -P ro gram a;
Participar de processo seleção, orientar e supervisionar estagiários da área de nutrição;
Requisitar o material necessário para o preparo das refeições:
Trabalhar educacionalmente
com o doador e o receptor a questão social e econômica da
ação, bem como a correta transformação nutricional cios alimentos da coleta, distribuição,
manipulação até a confecção das refeições;
Avaliar o estado nutricional da clientela atendida;
Realizar reuniões de esclarecimento nas instituições receptoras:
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ANEXO I
Quadro 7.r.1'
QUADRO CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO

/ NÍVEL SUPERlOR - TI)/NS-600
E JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Odonlólogo
SÍMBOLO: TPINS-700.06
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 20 horas ou 30 horas
FORMAÇÃO: Bacharel em Odontologia.
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: registro no órgão de classe.
ATRIBUIÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efetuar exames, diagnosticar e prescrever medicações:
Executar restaurações e extrações;
Fazer intervenções cirúrgico-odontológica
simples:
Executar trabalhos de radiologia dentária:
Desenvolver campanhas de combate às caries;
Executar profilaxia oral:
Elaborar e apl icar medidas preventivas relati vas à saúde bucal:
Desenvolver programas de pesqui a e de educação odonto-sanitária:
Fazer atendimento emergencial, executar perícias. elaborar laudos e pareceres técnicos,
inclusive em propostas de acordos e convênios de assistência;
Participar de programas de saúde oral, inclusive na realização de palestras técnicas:
Participar de reuniões. ciclos de estudo c grupos de trabalho;
Elaborar mapas estatisiicos e relatórios da área:
Observar normas de prevenção de acidentes;
Zelar pelo material sob sua responsabilidade e pelo patrimônio da Unidade Odontológica:
Manter a Unidade informada sobre os motivos de eventuais ausências;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.
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ANEXO 1
Quadro 7,I.g

QUADHO CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO

/ NÍVEL SUPERIOR - TPINS-600
E JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Professor de Educação Física
S.LMBOLO: TP S-700.07
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 30 horas ou 40 horas
FORMAÇÃO: Bacharel ou Licenciado em Educação Física.
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: registro no órgão de classe.
ATRJBUIÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planejar, orientar. avaliar e executar atividades esportivas para todas as faixas etárias da
clientela do Departamento Regional:
Desenvolver
mecanismos
para o aprimoramento
das atividades
físicas em geral
desenvolvidas no âmbito do Departamento Regional:
Identificar e mobilizar os recursos internos e da comunidade, visando o desenvolvimento
de trabalhos com grupos ou individualizados:
Estimular o público alvo para as realizações desportivas desenvolvidas no Regional;
Promover palestras sobre a recreação sócio-esportiva
para a clientela dos diversos
programas de trabalho do Regional;
Elaborar e executar projetos de estudos e treinamentos específicos;
interpretar c velar pela aplicação de normas. procedimentos
e demais instrumentos
regulamentares específicos da área;
Participar de treinamentos e estudos que visem o aprimoramento das técnicas de sua área
de atuação:
[laborar mapas estatísticos e relatórios das ati vidades;
Requisitar c controlar o uso do material utilizado nas atividades:
Participar de reuniões, ciclo de estudos e grupos de trabalho;
Considerar os aspectos qualitativo e quantitativo do planejamento
na execução das
atividades sócio-esportivas;
Subsidiar a elaboração e acompanhamento
do programa de Trabalho. e OrçamentoPrograma:
Participar da seleção. orientar e supervisionar estagiários da área:
Participar de projetos c atividades especiais programadas;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.
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ANEXO 1
Quadro
7.T.h
QUADRO

CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁ
TrCA / NíVEL SUPERIOR - TP/NS-600
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: Turismólogo
SíMBOLO: TP/NS-700.08
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 40 horas
FORMAÇÃO: Bacharel em Turismo.
ATRIBUIÇÕES:
•

Elaborar mapas estatísticos

e relatórios de viagens;

•

Analisar dados turísticos obtidos

•

Elaborar dados e informações
turísticas
consistentes
acroa 111b icn la i s:
Planejar campanha de divulgação. visando a conscientizar
do desenvolvimento turístico:

110S

pontos de entrada e saída de turistas:
em

diagnósticos

e análises

III

•

a comunidade

das vantagens

•

Manter contato com os órgãos similares de âmbito federal. estadual c municipal. a fim de
incentivar o turismo;

•

Orientar a organização de festividades
populares, a promoção de concursos sobre
trabalhos considerados de interesse turístico para o SESC e a elaboração ele itinerários
turísticos:

•

Planejar. anali ar e executar eventos turísticos e ele lazer de interesse do SI~SC;

•

Realizar estudos da conjuntura turística, visando a acompanhar
turístico e a elaboração de políticas de turismo social.

•

Analisar os efeitos dos pólos emissores
grupos ou categorias sociais.

•

Interpretar dados sobre os costumes, práticas e hábitos dos fluxos turísticos.

•

Prestar assessoramento

•

Desenvolver

•

Prestar informações a pessoas ou grupos em visitas.
estaduais ou intcrc: taduais dentro do território nacional

•

Orientar despachos c liberação de passageiros e respectivas bagagens. em terminais
embarques e desembarques aéreos, marítimos, fluviais. rodoviários e ferroviários:

•

Orientar, coordenar
auxiliares:

•

Executar outras atividades compatíveis

e receptores

de turistas

o desenvolvimento
sobre os indivíduos.

em assuntos de sua competência.

pesquisas e elaborar pareceres em matéria de sua especialidade.

e supervisionar

trabalhos

excursões

a serem

urbanas.

desenvolvidos

rnumcipars,

de

por equipes

com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro
7.1.1
QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
/ NÍVEL SUPERIOR
- TP/NS-600
A TRIBUIÇÕES,
FORMAÇÃO
E JORNADA
DE TRABALHO

Instrutor de Artes Visuais
SÍMBOLO: TPINS-700.09
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 25 horas
FORMAÇÃO: Licenciatura em Artes Visuais
OUTRAS
EXIGÊNCIAS
DO CARGO:
certificação
aperfeiçoamento em artes visuais.
CARGO:

de

cursos

complementares

de

ATRIBUIÇÕES:
• Planejar. organizar. ministrar e orientar o ensino de artes plásticas;
• Executar outras atividades pertinentes às artes em geral:
• Orientar. estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades artísticas e
criativas dos alunos;
• Realizar estudos dos processos técnicos, transmitindo ensinamentos do uso dos diversos
materiais de artes plásticas;
• Estimular hábitos de ordenação. cuidados e conservação dos materiais de trabalho;
• Realizar estudos e pesquisas na área das artes plásticas;
• Preparar e apresentar exposições;
• Partici par de simpósios: congressos, exposições e outros. objeti vando a atualização e
evolução das técnicas na área das artes plásticas;
• Responsabilizar-se
pela conservação e manutenção dos materiais e equipamentos
utilizados;
• Participar de capacitação compatível com o exercício da função:
• Executar tarefas afins.
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ANEXO I
Quadro 7.1.2

QUADRO CONSOLIDADO

CARGOS

PERMANENTES

ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
ATRIBUiÇÕES, FORMAÇAo

/ NÍVEL SUPERIOR - TP/NS-600
E JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Instrutor de Dança
SÍMBOLO: TPINS-700.l
O
JORl"'ADA DE TRABALHO SEMANAL: 25 horas
FORMAÇÃO: Nível Superior completo.
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: formação específica ou comprovado conhecimento da
arte da dança e certificação de cursos complementares de aperfeiçoamento em: Dança de Salão
c/ou Ballet Clássico e/ou outros áreas da dança.
ATRIBUiÇÕES:
• Planejar, organizar, ministrar c orientar o ensino de dança;
• Executar outras atividades perti nentes à dança em geral;
• Orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades artísticas e
criati vas elos alunos:
• Realizar estudos de processos técnicos. transmitindo ensinamentos do uso dos eliversos
esti los de dança:
• Cuidar da conservação dos materiais ele trabalho. preparar repertórios e sugerir
apresentações de dança;
• Solicitar aquisição de peças musicais:
• Transmitir instruções quanto ao zelo. manutenção e guarda dos materiais;
• Participar de capacitação compatível com o exercício da função;
• Executar tarefas afins,
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ANEXO 1
Quadro 7.i.3

Q ADRO CONSOU DADO
CARGOS PERMANENTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
ATRIBUiÇÕES, FORMAÇÃO

/ NÍVEL SUPERIOR - TP/NS-600
DE TRABALHO

E JORNADA

CARGO: instrutor de Música
SíMBOLO: TP!NS-700.11
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 25 hora,
FORMAÇÃO: Licenciatura em Música
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: formação específica ou comprovado
mú ica e instrumentos
música.

I1lLl

icais e certificação

de cursos complementares

conhecimento
de aperfeiçoamento

de
em

i\TRIBl1IÇÕF:S:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planejar. organizar. ministrar c orientar o ensino de música:
Executar outras atividades pertinentes à música em geral:
Orientar. estimular e acompanhar o desenvolvimento
das potencialidad
artí ricas e
criativas dos alunos:
Realizar estudos de processos técnicos. transmitindo ensinamentos do L1 o do diversos
materiais de música:
Cuidar da conservação dos materiais de trabalho; realizar pesquisas na área ele música:
Testar c afinar instrumentos musicais:
Fazer arranjos. preparar repertórios e sugerir aprcscnraçõe
musicais:
olicitar aquisição de I cças de música. instrumentos e outros elemento nece sário
Transmitir instruções quanto ao zelo. manutenção e guarda dos materiai IllUSICaJS;
Participar de capa 'ilação compatível com o exercício da função:
Executar tarefas afins.
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ANEXO I
Quadro 7.L.4

QUADRO CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
J-\REA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
ATRIBUIÇÕES, FORMAÇÃO

/ NÍVEL SUPERIOR - TP/NS-600
E .JORl'\iADA DE TRABALHO

CARGO: Instrutor de Teatro
SÍMBOLO: TPINS-700.12
JORl\'ADA DE TRABALHO SEMANAL: 25 horas
FORMAÇÃO: Licenciatura em Teatro.
OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO: formação específica ou comprovado conhecimento da
arte do teatro c certificação de cursos complementares de aperfeiçoamento em teatro.
ATIHBl'!ÇÕES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planejar. organizar, ministrar e orientar o ensino de teatro;
Executar outras atividades pertinentes ao teatro em geral:
Orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades artísticas e
criativas dos alunos;
Realizar estudos dos processos técnicos, transmitindo ensinamentos do uso dos diversos
estilos teatrais:
Estimular hábitos de ordenação. cuidados e conservação dos materiais de trabalho:
Realizar estudos e pesquisas na área de teatro, objetivando a atualização e evolução das
técnicas na área:
Responsabilizar-se pela conservação c manutenção dos materiais e equipamentos
utilizados;
Participar de capacitação compatível com o exercício da função;
Executar tarefas afins,
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ANEXO I
Quadro 7.j
QUADRO

CONSOLIDADO

CARGOS

PERMANENTES

ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
ATRlBUIÇÕES,
FORMAÇÃO

I NÍVEL SUPERIOR - TP/l\S-600
E JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Recreador - nível superior
SÍMBOLO: TP/NS-700.13
JORNADA DE TRABALHO
SEMANAL: 40 horas
FORMAÇÃO:
ível Superior completo. Licenciatura Plena em Pedagogia ou Licenciatura
Plena e/ou Bacharel em Educação Física. Licenciatura Plena em Artes, com a seguintes
atribuições:
Ol'TRAS EXICF:NCIAS DO CARGO: registro no órgão de classe.
ATRJBUIÇÕES:
• Planejar, executar e avaliar programações e projetos recreativos c socioculturais do
Regional:
• Trabalhar proposta metodológica da atividade tendo em vista três fatores básicos em
relação ao público: motivação, interesse, participação;
• Executar e avaliar atividades recreativas desenvolvida. em grupo, inclusive. na área
esportiva para crianças. adolescente, adultos e idosos:
• Estar informado sobre as necessidades básicas de cada grupo (Caixa etária)
participante. das atividades realizadas:
• Elaborar e propor para a dinamização das programações recreativas do Regional;
• Acompanhar. registrar e avaliar o comportamento individual e grupal da clientela;
• Ter grande capacidade de comunicação e flexibilização
no trato com pessoas;
• Possuir capacidade de criação em relação c realização de atividades lúdicas;
• Participar de treinamento e estudos que visem o aprimoramento das técnicas
recreativas;
• Contribuir para a integração das atividades das várias áreas de trabalho do Regional;
• Participar dc projetos C/OLl atividades especiais programadas no Regional e/ou na
comunidade:
• Orientar e acompanhar o empenho dos auxiliares das atividades;
• Subsidiar a elaboração do Programa de Trabalho e Orçamento:
• Analisar a adequação dos espaços, equipamentos e recursos financeiros
às
necessidades inerentes de cada tipo de programação;
• Elaborar mapas estatísticos e relatórios de atividades:
• Colaborar para a integração entre as várias áreas de atividades do Regional:
• Participar ele promoções e desenvolvimento ele pessoal interno, bem como de
atividades junto à clientela:
• Rcqui: itar c controlar o material utilizado em sua área ele atuação;
• Participar de reuniões. ciclo de estudos e grupo de trabalho para formulação de
propostas relativas aos programas prioritários da Entidade;
• Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.
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ANEXO I
Quadro 7.k
QUADRO

CONSOLIDADO

CARGOS PERMANENTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
ATRIBUIÇÕES,
FORMAÇÃO

/ NÍVEL SUPERIOR - TP/NS-600
E JORNADA DE TRABALHO

CARGO: Educador em Saúde
SÍMBOLO: TP S-700.14
JORNADA DF: TRABALHO
SEMANAL: 40 horas
FORVIA( ÃO: Ensino Superior Completo, na área ele Ciências Humanas. Sociais ou da Saúde.
OUTRAS EXIGF:NCIAS DO CARGO: registro no órgão de classe. Desejável Pós-graduação
e/ou Especialização em Saúde Coletiva e/ou Saúde Pública
ATRIBUIÇÕES:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Identificar os recurso' da localidade, a fim de estabelecer o perfil sócio-sanitário da
comunidade e identificar os parceiros em potencial;
Proceder ao levantamento
do perfil social e de saúde da região, definindo as
prioridades:
Articular contatos interinstitucionais
para firmar parcerias com diferentes áreas e
setores. favorecendo o desenvolvimento
das ações:
Realizar ações educativas em saúde com o objetivo de capacitar e formar agentes
multiplicadores;
Participar das ações de promoção da saúde, de interesse do Sesc e de sua clientela,
promovidos pelos movimentos sociais locais:
Instituir processos participativos de planejamento, avaliação e educação permanente
visando o desenvolvimento
da análise crítica do processo saúde-doença
e dos
determinantes sociais da saúde:
Organizar c zelar pelos espaços e materiais utilizados nas ações educativas:
Ser co-responsável pelo cuidado e manutenção dos insumos. equipamento
e móveis;
Identificar as diversidades culturais COI11 que a população enfrenta seus problemas de
saúde. destacando. as que representam riscos:
Participar das reuniões de equipe e da elaboração do relatório
mensal da UiVE,
utilizando como base os registros das atividades realizadas:
Encaminhar
as solicitações
de materiais didáticos
que venham
favorecer o
desenvolvimento
do trabalho educativo em saúde ou que precisam ser substituídos;
Preencher e discutir com a equipe os instrumentos protocolares de monitoramento
e
avaliação de programas e projetos:
Cumprir e apoiar as rotinas administrativas próprias da UM;
Comunicar ao coordenador do Projeto e/ou à equipe os problemas relacionados às
instalações,
equipamentos
e/ou materiais que possam dificultar ou impedir a
realização do trabalho planejado;
Apoiar na capacitação da equipe temporária em cada município:
Apoiar a coordenação nas estratégias para solução de problemas apresentados pela
equipe atuante na UM;
Apoiar a coordenação da análise dos dados estatísticos auxiliando no planejamento e
avaliação da estratégia.
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ANEXO

I

Quadro 7.L
QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
/ NíVEL SUPERIOR - TP/NS-600
ATRJBUIÇÕES, FORMAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO
CARGO: MÉDICO
SÍMBOLO: TP/NS-700.15
JORNADA DE TRABALHO SEMANAL: 20 horas
FOR.VIAÇÃO: Graduação em Medicina.
OUTRAS EXIGÉNCJAS DO CARGO: registro no órgão de classe. Desejável
c/ou Especialização na área de Ginecologia

Pós-graduação

ATRIBUIÇÕES:
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Colaborar na viabilização da documentação necessarra a aquisiçao das licenças de
funcionamento junto aos órgãos competentes para o funcionamento
da Unidade
Móvel Sesc Saúde Mulher;
Fiscalizar os cumprimentos das obrigações contratuais firmadas pelo Sesc com os
laboratórios e as instituições médicas. referente a Unidade Móvel Scsc Saúde
Mulher:
Supervisionar a prestação de serviços terceirizado relativos à emissão de laudos de
exames realizados na Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher;
Amparar legalmente o funcionamento da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher junto a
secretaria de saúde e outros órgãos fiscal izadores;
Apoiar tecnicamente
a Coordenadoria
de Saúde e Assistência,
de maneira
parricipativa na análise dos dados estatísticos. auxiliando no planejamento e avaliação
da estratégia do setor:
l.laborar c acompanhar medidas de prevenção e controle:
Coordenar. junto com a equipe, as ações destinadas ao atendimento da Unidade
Móvel.Sesc Saúde Mulher;
Utilizar com zelo e cuidado as acomodações da Unidade Móvel Scsc Saúde Mulher,
ajudando na preservação do patrimônio;
Manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada e congressos da
área. assim como dominar o conhecimento
necessário para o uso adequado dos
equipamentos da Unidade Móvel Saúde Mulher:
Obedecer à Lei do Exercício Profissional, Resoluções do Conselho Federal de
Medicina, do Conselho Regional de Medicina e ou Código de Ética Médica:
Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas pelo Sesc;
Participar elas reuniões convocadas pela direção do Sesc:
Cooperar no Programa Sesc Saúde Corporativa.
Exercer outras atribuições que lhe sejam próprias.
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ANEXO II
Quadro

1

Q ADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES/QUANTITATIVO
ÁREA APOIO OPERACIONAL
ÁREA APoro OPERACIONAL
/ NÍVEL FUNDAMENTAL - AOINF-IOO
SÍYfBOLO
CARGO
AOf'\JFARTíl-'ICF Df: M!\NUTENÇÃO
100.0 I
r-----AO/ 1,[ ASSISTE Tr:: CWE,RACIONAL
100.02
Macapá
Amapá
AOI IFMazagão
UXILlAR O[ COPA E COZI liA
100.03
Laranjal do Jari
Oiapoquc
Macapá
A rnapá
AO 'FMazagão
AUXILIAR De SeRViÇO
GERAI.
100.0..j
Laranjal do Jari
Oiapoque
AOfNFCOZI I-IEIRO
100.05
AOfNl-'-

MOTOR!

100.06
AO f'\J 1'I(lO.O7

T

-

TOTAL (1)

ÁREA APOLO OPERACIONAL
SíMBOLO
CARGO
AO/NM-

200,01
AO/NM1200.02
AOfNrvl200.03
AOfNM-

200.04

AOI

1\11-

200.05

t !\OfNM-

I
I

..j0
02
02
02
02
43
03
03
04
03
03

20

Amapá
Mazagão
Laranja I do Jari
Oiapoquc

0-1

04
04
04
189

I

-

/ NÍVEL MÉDIO - AOfNM-200
QUANTITATIVO
50
02

GENTI~ D1: 'i\LJDE

06

A 'IMADOR. CULTURAL

03

SSISTEJ TE IX: I rORMÁTICi\

I !\UXIl.lf\R

25

Macapá

AGENTE ADMINISTRATIVO

AUXILI

1I

10

PORTI·:IRO

I

QUANTITATIVO

R DE ' ÚOE BUCAL

20
hora
"0

Og

horas

..jO
horas
DL NUTRiÇÃO

10

07
02
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200.06
AOfNM200.07
AOI M200.08
AO 'M200.09
AO J'M200.10
AO ['M200.11
AO/NM-

/\ lJ

lO

lU R TI~CN ICO

OPI::R

12

DO.R DE C/\ IXA

R SCRE.

04

DOR

TI~CNICO

DE

EGURA

OI

ÇA DO TRA 1'3/\ LHO

02
CL'ID/\DOR

03

l'\lr!\l'\TOJUVENII.

120

ANEXO Ir
Quadro 2.a
Q ADRO CONSOLfDAOO
RGO PERMANE~TES/Q
NTlTATTVO
ÁREA SERVIÇOS DE EO CAÇÃO
ÁREA SERV1ÇOS DE EDUCAÇÃO / NÍVEL
SÍMBOLO
CARGO
Licenciado
formação
(Normal
Escola
Superior)
ESC
PROFE
OR
e
DE
Licenciado
PHE
UCAÇÁO
Licenciado
E
B
IC
lnulôs
(Fdll.
300.01
In r. c
<';I:SC LER Macapá
Anos Iniciais
1-,11 ino ESC LER Amapá
do
'ESC LER Mazagão
Fundamental)

E9

l'

SUPERIOR

QUANTlTAT[VO
em Pedagogia

E j
300.03

-

SEINS300.04
TOTAL (3)

PROFe

. OR DE EDUCAÇÃO

COORDEN

P ICÓLOGO

DOR PEDAGÓGICO

E::DUCACIONAL

ou

'Y
_J

50

horas
orrna I 40
horas
25
horas
·1 hab. 25
_
horas

equivalente

Médio

/

em Artes
em Letra

E C LCR Laranjal do .J~Hi
SESC LER Oiapoque
sesc
LCR Santana
SE 'S300.02

- SEINS-300

06
06

o-r
13

--

-

?_J

horas

09
09
12
09
09

--

FíSICA

04
Macapá
Amapá
I lazagão
Laranjal
Jari
Oiapoque
Santana
I MACAPA

f-

do

07
OI
OI
OI
01
OI
OI
144
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ANEXO TI
Quadro 2.b
QUADRO CONSOLIDADO
CARGO
PERMANENTES/QUANTITATIVO
f\REA SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

ÁREA SERViÇOS DE EDUCAÇÃO
Sh1BOLO
I CARGO

/ CURSOS LIVRES - SE/CL-400
QUANTITATIVO

E/CL--tOO.O1 IIN, TRUTOR D1: Líl GUA ESTR
-~~

~

~I: CI.--+00.02 11'-.'I RlJ rou DI·, LIBRAS
St:/CL--t00.03T1l~Al)UTOR-INTI::RPR~T~

[lngês

NGI::IR

-

-

OI
OI
OI

I Francês

DI:: L1BR/\S

OI

04

TOTAL (4)
ANEXO li
Quadro 3
QUADRO CONSOLIDADO
CARGO PERMANENTES/QUANTITATIVO
I\REA TÉCNICO-ADMT\'ISTRATIVA
ÁREA TÉ.C\fTCO-ADM INISTRA TIVANiVEL
SÍMBOLO
CARGO

TA/NS500.0 I
TA/NS500.02
TA/NS500.03
TI\INS500.0-1
I A -, 1500.05

SUPERIOH

- TA/NS-500
QUANTITATLVO

ADVOGADO

02

COI TADOR

la

PSICÓLOGO

OI

/\NI\I.I.

TA DI: TI~C. OLOGIA DA I~F()RMAÇÀO

02

--

n::c

ICO L'PECIALlIADO

18

33

TOTAL (5)
ANEXO Ir
Ouad ro a
QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS PERMANENTES/QUANTITATIVO
;\REA TÉCNrCO-PROGRAM;\
TICA
ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
SÍMBOLO
CARGO

TP 'M600.01

IN TRUTOI

TP lM600.02

IN TRUTORJDA

TP 1 fM600.03
I P/'i\'VI600.04
TOTAL (6)

/ NíVEL MÉDIO - TP/'\'M-600
QUANTIT A1'1VO

ARTES PLÁSTICA
'ÇA
-

IN TRUTOI'\/M LJSICA
-rINSTRllj OIUI EATRO
j

25horas
40 horas
25 horas
40 horas
25 horas
-10 horas
25 horas
--lOhoras

I
I
I
I

02
02
02
02
03
02
02
02
17
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ÁREA TÉCNICO-PROGRAMÁTICA
SÍMBOLO
CARGO

TP/NS700.01
TP/NS700.02
TP/NS700.03
TP/NS700.0-+
~~~~~~
II'P/I S700.05

ASSISTENTE

/ NÍVEL SUPERIOR

- TP/NS-700

SOCIAL

01

I

02

ENFERMEIRO

07

F:DUCADOR CULTURAL
-

t

-

~

05

NUTRICION ISTA
20 horas

TP/NS700.06

OI

I

OMTSTA

BIBLIOTECO

I QUANTITATIVO

ODO

TÓLOGO

10

-

30 horas

11
-

10
29
01
OI

~30 horas

TP/NS700.07

PROFESSOR

DE EDUCAÇÃO

FÍSICA

40

Macapá
A mapá
Mazagão

horas

Lar.

do

Jari
I

TP/NS700.08
TA S~700.09
TA/NS700.10
TA/NS700.1 I
·1A/NS700.12
TP/NS700.13
TP/NS700.14
TP/NS700.15

Oiapoque

OI

TURrSMÓLOGO

OI

INSTRUTOR

DE ARTES PLÁSTICAS

02

INSTRUTOR

DE DANÇA

02

INSTRUTOR

DE MÚSICA

03

I INSTRUTOR

DE TEATRO

02

RECREADOR

03

EDUCADOR EM SAÚDE

OI

MÉDICO

OI
95

TOTAL (7)

I TOTAL

OI

GERAL DE CARGOS PERMANENTES

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

602
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Quadro

I

CARGO PERi"I"\NI~[\'TI::
,\REA APOIO OPERACIONAL
II\IBOLOS AO/NF'-IOO c AO/NM-200
PLANO DE ALf\IHOS
.•\REA APOIO OP~~H'\CIOK,\LlNÍ\

JOR.'\A
DA

C-\ RCOI~I \ II~O 1,0

1111111
dv \I;tllllltll\'i!o
AO Nf--I 0001
\1 "I

\fllfin

Assistente

O )cra\."iullal

AO/NI'-IOO 0.1
Auxiliar de Cupa ('

EL F[I:-IDA~IEi\'T.-\L-AO

\ ;ldHÇ:'O

'1'·100

I'AIX.\ SALARL.-\ L
cun-e uivei»: de- .-\ a E. 2'Y.. c de E:~.J 3%.

D

E

F

G

1i

I

J

1.305.(111

1.333,OIl

1.360,O(J

1.~01,00

IA~2,O(l

IAX7,(I(I

1.532,00

1.57'),00

1.01:;,(10

1.037,00

1.057,1111

1.079,00

1.109,(1)

1.I~J,OIl

1.178,110

1.114,011

U",1l0

99~.OO

1.015,UO

1.037,00

1.057,00

1.(179.00

1.109.00

I.I~J,OO

1.17S.00

1.21~,OO

USI,1l1l

4~ h,

994,()0

1.015,00

1.0J7.00

I.U57,OIl

1.07'),00

1.109.00

1.1~3,OO

1.178.0(1

1.2 1~,O(J

U51.00

J.I h s

1.253,110

USO.OO

I.}OS,OO

1.3J),OO

I.J60.0(l

I.JO 1.00

1.442,(10

IA87,OO

15)2,{I0

1.579,00

JIhs

1.15).(10

1.2811,00

1.3115,00

1.33.1.011

1.360.()0

I.JO 1.00

1.J42,00

1.487,011

1532,1)0

1.579.00

hs

99~,IJII

1.(115.00

1.037.1)1)

UIS7,O(l

1.079.00

1.109,UO

1.1~3,01l

1.178.UO

1.214.UO

1.25 I,110

1.210.(1(1

1.235,1111

1.262,011

1.286,00

I.J 14,00

1.352,00

1.393,00

I.H5.00

1.-179,00

1.52;;,nO

A

13

I~ h ,

1.15J,(lO

USO.OU

40 It >

99~,0()

Ihs

J

C

Cuslnha

AONF-IOOOI
vu viliar de Servires
Gi..·ral!ol

AO I'F-I 0005
( uzinhetr»
AU NI-IlIIlOI,

I

\)ulnn";l:1

vo 'I -IlJlI O"

'(I

PUrll:lro

vo "1,·1(111OS

I~ h s

Porteiro

\111::,\

1'010 OI'EHACIOl'-ALI'\Í\'EL

I

\IÉDIO - "O/;:\~1-20(l
!",II.\" \ SA L.-\ R IA L

.IORNA
O}\

CARGOI. í:\1130LO

\ :lriaç:ln cnu-e
A

AO'NM-20nOI
A.~enleAdlllillislrativo

AO 1\''v1-2()(1 02
\~""". dI' ,'aúd"

:=l

\1'"''
'111
xnuundur (ullUrul

.

fi

C

D

E

F

G

II

I

,I

1I1vl:Í'i:

de

J J'X,

E 2'% e de E

13

r\

(I

40 h's

1.6S2,OO

1.(,84,00

I. 718,00

1.753,110

1.790,(1[1

1.8~~,00

1.899,00

1.956,00

2.016.110

2.076,01)

10 h s

1.652,0(1

I.(,S~.()(I

1.7 I 8,00

1.753,(1(1

1.790,(10

1.84~,0(J

1.~9'i,OO

1.956.011

2.016,00

2.076.00

I.(,N~,"II

I.-IS.O()

1."53,(111

1.")11,00

I.• ~-l,I)(1

1.89'),1111

1.956.00

2.1I16.UO

2.117(,,00

1.998,011

2.1138,011

2.078,00

2.1 ~2,1I1I

2.2116,00

2.27HI(I

2.3~3,OO

2A13,II0

10

I ..

1,6';2,()"

[

\()'~I'II"III
til'
lnfurmuriru

\!\.'1bll..'lIlC

AO NM-2(10 05
Aux. d(' Saúde Bucal

~o h,

1.919.011

1.957.1111

:'0 h s

9~4,1)(1

1.1115,1111 1.1J37.IIO

1.057,00

1.1I79.0(l

1.1119,()0

1.143,1111

1.17R,01l

1.214,00

1.251,00

.10 h s

1.439,00

IA69,1I11

1.~98,O(l

I.S28,(If1

1.5611,00

1.606,00

1.656,110

1.7(17,1111 1.75S,0()

I.XII,OI)

hs

1.91~,OIJ

1.957,(10

1.998.1)0

2.1138.1111 2.117H.OO

2.1~2,OO

2.206,(10

2. 27~,OO

U~J.OO

2.~ 1),00

lO h s

1.919.UU

1.~57,UU

I.yy .UO

2.IIJX.110

I.07S.01l

2.1 ~2,OO

2.206.00

unoo

2.3~3,()1I

2.~ 13,00

40 h s

1.29 I ,OIJ

J.317,OO

1.3~~,OI1

U71.1I0

U?9.IHI

1.4~0,J)(1

1.484,1111

1.S2S,OO

1.576.00

I.613.IIU

-11 h s

1.012,011

1.11J~,1I0

1.0S:i,On

1.117(,.00

U198.00

1.132.00

1.1 Gb,OU

1.203.00

1.240,1111

1.177,OU

40 his

1.6:i2,UI1

1.6S-1.00

1.718,00

1.753,00

1.791l.0n

1.8H,OO

1.899,00

1.~5(',UO

2.111(,,1111 2.076,00

,0 h s

1.73~.OO

1.769,00

1.805,00

1.841,110

1.879,00

1.935,IJII

1.993.00

l.C)S4,OO

2. 116.00

2.ISO,(JO

~~ h s

I. 89,0()

1.92S,OO

1.967,00

2.()117,00

2.0-17.00

2.109,00

2.172,1I()

2.138,00

2.31l6.UO

2.375,00

10 h s

994,00

1.015,00

1.037.00

1.057,()0

1.079,00

I.I09,OIJ

1.1-13.00

1.178,00

1.214.00

1.2" 1,011

I()

.,>,0 '1\1-~OO Oh
Auvitiur dt- "lIlri~'i1u
.,>,0 N\1-:'IIO oAux iliur I f..'':nlcn

AO :-"\;1-2110OH
Operado!' rlt' Cuixu
AO NM-200 09
Rccrcndor

AONM-200 10
Técnico de S(').!unlnçu dn
T":>balhll
AONM-~OO 1i
Técnico em Radiologj;J
AO NM-~OO 11
Cuidadrrr I nfnn Hlj LI' euil

I
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ANEXO 111
Quadro 2.a
CARGOS PERi\IAi\'Ei'JTES
AREA SERViÇOS DE EOUCAÇAo I SÍM BOLO SE/N -.100
PLANO DE S"LAr~IOS
r\IH:.\ .'ERVIÇOS

E/N '-300

DE EDL CAçA0 I NíVEL SL PERIOR-

F. \I '0\ S.-\ L.-\R I \ L

c

\I<CO,SI\IIlOI.O

'nnaç:il_)

.IOR'\AD.-\

SE NS-300 OI
Professor
{Educ:I~'ljU8(HdC:I)

SE N5- ,0002
l'rufcssur
(Educação FI~ica)
SE NS-:100

In

Conrrtenadnr
Pedagógico

SE NS-JOO () I
Psicólo~o Educnclounl

Normal
Superior i:
(nnduadc

~5li 5
Pus-Graduado
1011s
Pós-graduado
~5 hs
Graduado
25 h s
Pós-Graduado
-10h,
Graduado
-lO h s
Pos-Graduado

-IOh',

r: 1'XI c dl'

E:I J ]IY.I

C

H

I

J

1.6 I V.(1I1

1.66<J,OO

1.718,00

1.77(1,0(1

I.82:'i.00

1.88V,OO

1.9-1S,OO

2.(107,011

2.(169.00

2.1311,(111 2.196,00

2.'161.00

3.020,00

3.113,00

3.206,(1(1

3.302,00

3.-101,00

3.50-1,00

2.328,00

2.375,00

U23,OO

2.-197.011

2.;\ 7Z.(HI

2.650,110

2.730.00

2.81-1.00

3.6-17,00

3.nO,O()

3.79·I,1J1J

3.872,00

3.988,OU

-I.I09.()(I

-1.232,00

-1.359,00

-1.-191,110

1.7-15,00

1.779,00

1.815,00

1.852,(1(1

1.889,00

1.9-18.110

2.007,00

2.0C,9,OIl

2.130,00

2.196.00

2.237,00

2.281.1J[)

2.328,00

2.J75,OO

2.-123.00

U97,UO

2.:'i72,11I1

2.6~O,nO

2. i30.nO

2.81-1,00

1.8-11,l10

2.900.00

2.95~.OU

J.OIY.()(J

j.1I~1.00

3.173.IHl

J.270.00

3.3-1-1.00

3.-1-1-1.00

3.5-18,00

3.6-l7,110

3.720.00

3.79-1.00

3.872,00

3.9-19,00

4.069,01)

-1.191,1)0

-I.318.0()

-U-I7,OO

-1.581,00

2.787,110

2.8-13,00

2.901,1l(l

2.%I,O()

J.020.00

3.113,00

3.206,1I1l

J.JOl,IIO

J.-IIII,()O

3504.110

13

C

D

I.4-1S.1J1I

1.-177,00

1.:'i08,OO

1.:'i-lfl,Ofl

L:'i7f1,IJO

1.7-15,011

1.779,(10

1.81:'i,OO

1.852.00

l.7R?,nll

2. H.OO

2.901,On

2.237.00

1.282,00

3.575,011

A

~5 11s
Normal Medro
25 hs
Normal
Supenor e
Graduado
-lO" s

cn rrc 111\l'j,: de \ :J
[

F

ANE:\O 111
Quadro 2.h

t\REA

C.\RGOS PER.\I,\,\'ENTES
ERVIÇO
DE EDUC:\çAo
I Í.\l130LO SE/CL--tOO
PLANO DE SAL\RIOS (hora/aula)

ARE"
CARGO!

í~llJOLO

SE l'L-1I111 ) I
lnvn-utur
(I In~Uil~."'lrllllt!.<:ir:l)

SI: CI.--III(J 02
I nSI ruror
(Libras)

,JORNAD.-\
\'.\I~íA VEL
(bnru/aula)

DI: EDUCA('AO

I CUI{SOS L1VRr.S - SE/CL--IOO

\ ariação
_-\

13

FAIXA SALARIAL (hura/aula)
entr-e uh ris: de ..-\ il E 2'~, C de E

fi

,J 3/:1.,

C

J)

E

F

G

1-1

I

J

37,1111

38,00

-10.00

-11,00

-12,00

-13.00

45.00

-17.00

49,00

51.00

Pn~-(JlaJHado

H.OO

-I-I.01l

-I5,1l0

-16,1111

47,(1(1

-19.00

51,00

:'iS,OU

57.00

60.00

NI\d Medro

31,011

32,00

J3,OO

3-1,1111

37,IIn

38.00

-Io,no

-11,00

-12,110

43.00

3i,OO

38,00

-10,00

-11,00

H,OO

-I3,II(J

-15,00

-17,00

-19,00

SI,OO
C!O.IIO

(JI,ldltado

Graduado

Pós-Graduado
SF CI ---lO!lO,
T raduror-l ntérprerc

lêl{VIC'O

-IJ.!lO

-1-1,00

-I:'i,OO

-16,00

-li ,00

-19,011

51,00

55.00

:'i7,(l0

-11,00

Nl\ol Medro

29.00

30,00

31,00

32,00

33.00

3-1,00

J7.00

38.00

-10.(111

Graduado

33.00

3-1.0()

37,00

J8,(l1I

-10.00

-11,011

H,OIl

-13,00

-15,1111

-17,00

Pós-Graduado

-10,00

-11,00

-12,00

-13,00

-1-1.00

-16,011

.18,00

50,00

53,011

56.00

(Lihrns}
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A,'-!EXO II1
Quadro .3
CARCOS PERi\IA

'ENTES

Á R f::A TÉCNICO-AOi\IINISTRATI\'/\
íi\IBOLO TA-I\' -500
PLA 'O DE AL~\ RIO
I NÍVEL SlIPElllon - TA/"S-~()O

c\REA TI~CNICO-AI)\lI.'iISTRATI\'

C-\llGO/SI

\11101.0

FAIXA SALARIAL
\'ilna~':ln entre nh eis: de \ a I<~l'Y., e de

.JOR'i\I)A

[..1

J 3'X,

A

IJ

C

I)

E

F

G

25 h s

3.112,00

3.173,(1)

3.237,00

3,302,0(1

3.367,(1)

3 ..J(,9,O(l

3.:;?J,O(l

TA NS-500 02
Contadur

10 h s

3.205.00

3.270,00

3.336.00

3.403,00

3.HZ.OO

3.0'76,00

lA NS-500 0,1
P,ic()ln~o

·10 h s

2,7N7,(1)

2.XH,O()

2.901.00

2.961,00

3.0211,00

\ nali'I ..1 11.., I l'CIIUlogi;l
tI.1 l nfnrmacâo

1(1 h

2.842.00

1.9(10,00

2.9S9.00

3,019,0(1

TA \"-50U 05
Técnico Espcciuli/udu

~oh,

1.9(10,IJO

1.9;;9.1111

3.019,00

3.0Xl,ml

TANS-'OO

OI

t\dVil:;!.:Jdo

I

J

3.r.RZ,[)()

3.791,0(1

3.907,00

3,68M(I

J.7?4.00

3,909,00

~.O16,OO

3.113,00

3.106,00

3.301,00

s.nn.on

3.504,00

3.(181,0(1

3,173,00

3.170,(10

J.3.J.j,1I1J

3.4.J~.O(l

3.s~8,OO

3.1 ~2,On

3.138.00

3.336,00

3,436.00

3.:i~IJ,O(J

3.G.j7.00

11

TA N\-'O(l1J4
s
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ANEXO
Quadro
CARGO

1I1
~
I\'ENTES

PERi\1

,\RE TÉC01ICO-PIlOGRAj\l"\-nCA
_ Í.\1130LOS TP/:,\,VI-600 e TP/NS-700
PLA~O DE ALARIOS
ÁREA T1:C~ICO-I'I(üGR/\,\IATIC

( \I<GO/SI\II3()LO

rl"NM-600 OI
(t\ rrcs

JOW\,\

\ I :,<iVEL \1 tnro - TP/'\~I-GOO

entre

\ :lrillç',iu

D.\
A

n

C

D

251l's

IA~8,n[l

IA77,IlO

1.:;08,00

I.S~II,O()

10 h s

2.790,00

2.SnUIJ

2.90G,OO

~5 fi s

U4'.OO

I.H7,OO

la h,

2.790.00

15 us

FAIX \ SAL.\IU',\L
mv ei-s: de _\ a E l'X.

l:

d e E. ll.J 3*y,:,

I~

G

11

I

1.570,11(1

1.(,19,00

I. 66'J,O()

1.718,00

1.770,110

I.H2'<,OO

2.%HlO

3.lIHIHI

3.116.00

3.209,00

J.J(l7,OIl

3.~OG,O(l

3.509,00

1.'<08.00

1.540,00

1.570.00

1.619.00

1.669,00

1.718,00

1.770.00

I. 15,00

2.847,0(1

2.906.00

2.964.110

3.024.0(1

3.116,00

3.209,00

3.3117.110

3.~1)6,()1l

3.509,00

1.4~8.00

1.477,011

1';;08,00

I';;'IU.OO

1.570,00

1.619,00

1.669,00

1.718.00

1.770.00

1.825,00

40 lo ,

1.790.0(1

2.847,00

2.906,00

2.%4,00

J.Ol~.OO

3.116,00

3.209.00

3.307,00

3.~06,OO

3.509.00

2; h s

U48.00

1.477.00

1.508,0(1

I.:Wl,(lO

1.570.00

1.619.00

1.669.00

1.718.00

1.770.00

1.825.00

10 h.s

2.790,00

1.S47,OO

2.906,110

2.%~,OO

3.02~,O(J

3.116,00

3.209,110

3.307,00

3A06.üO

3.,09,00

I

.J

[

J

11l~1"1J1111"

Plásticas)

11' '1M·bOO 02
lnstru rnr (\Iúsic'l)

1'1' NM·c>UO03
1,""'''1<11' (I)ança)

TP NM·600 O~
lnsn-unu- (Teurroj

r\REA TÉCNICO-I'IWGRAMknCA

AI,CO/,

íxraot.o

I :"Í\'EL SUPERIOR

- TP/:\S-700

l'"rX,\ SALAI1IAL
\ llriaç:lo ('1)11'(' nh eis: dr.\ a E 2'X, r de E a J J'1.I

JOI1,\ \
1)\

C

D

E

F

G

11

2.901.11(1

2.%1,00

3.020.(1)

3.1 13,Oll

3.206,00

3.302,00

3.401.00

3.504,00

2.911(1.1l0 2.959,110

3.1I1'J,1I0

3.081,011

3.173.00

3.270,00

3.3~J,00

J.~.j4,OIl

3.:iROO

3.Hl5,OIl

3.2711,1)11 3.336.00

3A03.011

3.472,00

3.576,00

3.684,00

J.794,00

3.909,00

4.026,00

40 I, s

2.787,00

2.843,00

2.901,00

2.961.00

3.0l0,OO

3.113.00

3.20Ó,OI)

3.302,00

3.~0 I,00

3.504,00

-lO h/s

3.112,00

3.173,Ofl

3.237,00

3.302,00

3.367,00

3A69,(lO

3.573.00

3.6H2,OO

3.792,00

3.9U7.00

20 h s

2.787,OU

2.843,OU

1.9UI,00

2.%1,00

3.020.00

3. 113.00

3.206,011

3.302,00

3AO1.00

3.s0~,00

30 h s

4.180.00

4.164,IHI

4.3,0.011

4.437,00

4.526.00

4.661,(10

4.RlI2,1I0

4.'146,00

5.096,00

:;.250,00

rI' NS·70(107
Prol'l·",nr de

;(1 li ,

2.091.00

2.133,1111 2.177.00

2.221.UO

2.265,00

2.33HIO

2.405.00

2.478,UO

2.5S2.011

2.628,00

Educ:H;:1Ul'l\irll

~O h s

2.787,00

2.X43,1I1I

2.91J1,OO

2.%1,110

3.02(1,00

3.11 3.1111 3.206.00

3.301.110

3.4111.1111 3.;;04,110

40 h s

2.787,00

2.8-13,110

2.901.00

2.%1.(10

3.020,00

3.113.1111

3.206,()(I

3.302,00

3AOI.OO

1.7~5,01l

1.779,011

1.8",00

1.851,00

1.889.0U

1.948,00

2.007.00

1.069.00

2.1311.110

~5 lo s

1.745,00

1.779,00

1.815,00

I.SS2,OO

1.889.011

1.948,00

2.007,00

2.1169,00

2.130,00

2.1 %,()()

25 h ~

I. 7~5,OO

1.779,00

1.815,00

1.852.1111

1.889.011

1.94 ,00

2.007,nO

2.069,110

2.13U.OO

2.196.00

I.H5,00

1.779,00

1.815,00

I.S~2,(I(I

1.8 9.00

1.94 ,00

2.007,00

2.069,00

2.130,00

2.1%.UO

2.900,00

2.959,011

3.019,111)

3.0NI,(l0

3.142.00

J.23N.11I1

3.336,00

3.436.no

3.:;~(I,1I1I

3.647.00

21100,011

2.'159.011

3.1119.(111 3.IIXI.1I1I

3.142.00

3.238.1111

3.336.011

3.436.UO

3.540.1111 3.647.UO

4.213,00

4.298.1111

4.385.1111 4,473.011

4.,63,011

4.699.1111

4.842,00

4.988.00

:;.13 .00

TI' NS·700 OI
~_(Jrial

\""II'JIt'IlIt.'

11''''''

13

~O h ~

2.787,011

2.843.00

111",

2.8~2,IJI1

~o h,

)

)(

RlhllUh'rUIItH1I11'I

11' :-':S· OI

A

t.1

.i

l-~nfcnnciro

TP' NS·700 04
Edut::-Hlnr Cultural
TI'INS-700 05
Nutricionisrn
TP I'\S·'OO 06
Odcntúloau

11' 'S·-IIIlO~
·1·lIrl"l11uh~l!.()

TI' -:~·-OO 09
lnsrrutur (\rtcs
Ph~:",ici1S)

TI'/NS· 700 10
lnsu-uror (~Ii',sic<J)
TP'NS·700 11
111511'UI01'
(Dança)
TI'NS·700 12
lnsu-urrn

r

1'('11

11'0)

TI' NS·700 11
Rcc rr-mtur
p -,
(IJ 11
I dll~'adul em "'audl'
,,1\\. 111 I'
, l crhco

25 h s

2)

hs

·10h S

~l
.:!() h ~

I
I

j.SO~,OO

I

2.196.00

5.293,OU
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ANEXO IV
QUADRO CONSOLIDADO
CARGOS DE CONFIANÇA/QUANTIT ATIVO
CARGOS DE DIREÇAO EXECUTIVA E TECNICO-ADMINISTRATIVA
QUANTITATIVO
SIMBOlO
__
_;D::..::E=NOMINAC
ÃO
---DR-20 01
DIRETOR REGIONAL
01
[oAF-30 01
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
01
DPS-40.01
DIRETOR DE PROGRAMAS SOCIAIS
01
CARGOS SUBORDINADOS - Secretaria I Consultoria I Con!roladoria I Assessoria I Departamento I Coordenadoria
I SIMBOlO 10 I
DENOMINAÇÃO
QUANTITATIVO
CTC-l00l,01
I CONSULTOR TECNICO
I
02
ADG-l0,0102
ADVOGADO GERAL
01
CON-l0,01.03
I CONTROLADOR
01

I

SEX-20 0101
SECRETARIO EXECUTIVO
01
OUV-20,01,02
OUVIDOR
01
CCM-20.0103
COORDENADOR DE COMUNICAÇAOE MARKETING
01
~--------------------~----~------4
ASC-20 0103-01
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
+--=-:.
---j
01
CHE-20 01,..:__04;,____-+C.::.:_HEFE
.
DE OBRAS
01
CPO-20 0101
COORDENADOR DE PLANEJAMENTOE ORÇAMENTO
01
01
CTI - 20,01,02
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SíMBOLO 30
DENOMINAÇÃO
QUANTITATIVO
CMP-30.01,01
COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
01
CAO-30,01.02
COORDENADOR DE APOIO OPERACIONAL
01
CCB-30.ü1.03
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
01
CPL-30,01,04
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
01
CTS-30.01 OS
COORDENADOR DE TESOURARIA
01
CGP-30,01.06
COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS
01
SESC COMUNIDADE
01
SIMBOLO 40
DENOMINAÇÃO
QUANTITATIVO
~CED-40 01 01
COORDENADOR DE EDUCAçM)
_
01
CSE-90 50 01
--rCOORDENADOR DO SESCLER
----------------------I-------':-.:_------j
01
ClA-60 01 02 -- COORõENÃD6R DE LAZER
I
01
rcSA-40.01 0-3COORDENADOR DE SAUDE E ASSISTENCIA
01
CCT-40.01 04
COORDENADOR DE CULTURA
01
CARGOS SUBORDINADOS - Setor
SíMBOLO 30
DENOMINAÇÃO
QUANTITATIVO
EPT-30,0101,01
ENCARREGADO DE PATRIMÔNIO
01
EAl-30.01.01.02
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO
02
EMT-30.01.02,01
ENCARREGADO DE Ml\NUTENÇÃO E PORTA~IA
01
I
EPS-30.01.0J01
ENCARREGADO DE PESSOAL
01
ECO-10.0102.01
ENCARREGADO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
01
SíMBOLO 20
DENOMINAÇÃO
QUANTITATIVO
EEP-20.01 01 01
ENCARREGADO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ESTATíSTICA
01
EAC-20 01.01,02
ENCARREGADO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
01
EDT·20.01,01,03
ENCARREGADO DE DESENVOLVIMENTOTECNICO
01
,-=-=-SIMBOLO 40
_____Q§NOMINAÇ~_
QUANTITATIVO
EDF-40,01.01 01
~ARREGADO
DEAPERFEiÇOAMENTO FISICO E ESPORTIVO
I ERC-40 01 01.02
_ENCARREGADO DE RECREAÇ~O _
j
- ENU-40,01.02.01
_ENCARREGAQ_Q DE NUTRiÇÃO
01
EOD-40.01 02.02
ENCARREGADO DE ODONTOLOGIA
01
j
EAS-40.01 02.03 ~ENCARREGADO
DE ASSISTÊNCIA
01
-_--- -----_
-----UNIDADES OPERACIONAIS E PROJETO SESC lER
__

SíMBOLOS 60, 70 e
DENOMINAÇÃO
80
DIRETOR DA ESCOLA SESC
~ES/MC-60 5001
GUO/SC-70
30 01
GERENTE DA UNIDADE OPERACIONAL SESC CENTRO
------GUIISA-70 30 02
I GERENTE
DA UNIDADE OPERACIONAL
SESC ARAXA
-I
GUOIST-80 30,01
GUOIAP-80 30.02
GERENTE DA UNIDADE OPERACIONAL SESC LER
GUOIMZ-80.30.03
GUO/LJ-80.30 04
GUOI01-80.30,05
DENOMINAÇAO
SIMBOLO 90

ror AL DE CARGOS

DE CONFIANÇA

-=t--~~=_
+"I
o

-

QUANTITATIVO

SANTANA
AMAPA
MAZAGÃO
LARANJAL DO JARI
OIAPOOUE

01
01
01
01
01
01
01
01
QUANTITATIVO

49
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ANEXO V
Quadro 'i.1

CARGOS DE CONFIANÇA
TABELA IJC SALARIOS
JORNA
DA

CARGO

SíMBOLO

SALARlO

(horas)

DlREÇi\O

EXECUTIVA

E TÉCNICO-ADMI

'ISTRATTVA

DR-20.01

DIRF:TOR REGIONAL

40

13.'iOO,OO

DA]"-.)\) ()I

DlfWIOR DI· l\DMINISTR;\( ..:.ÀO I· FIl\;\N(,'_A'l

40

1)1RI, ron DF I'ROC;Rr\MAS SOCIA IS

40

10.739,00
10.739,00

40

4.815,00

40

6.796,00

I)P\-~().(J

I

SECRETARIA
SEX-20.0 I OI

I SECRETÁRIO

EXECUTIVO

CONSULTORIA
CTC-IO.OI.I
ADG-10.01.02
CON-IO 01.03
OUV-200101
I CIII~-20-0 1-02

I

/ DIRCçAO

35

I

40
-lO
40

I

6.686,00
4.8J5,00
4.815,00
6.736,00

REGIONAL
4.815,00

ASSESSOR Df'::COMUNICAÇÃO

40

2.900,00

COORDI::NADOR DE PLANEJAMENTO [ORÇAMENTO

40

4.815,00

40

4.815,00

COORDENADOR

ASC-20.0 1.03-0 1
CPO-20.0 1.04

o-

/ ADVOCACIA / CONTROLADORIA

40

CCiVl-20 01.03

C1'I-20.0 I

/ ASSESSORIA

CONSULTOR TÉCNICO
ADVOCAGO GERAL
CONTROLADOR
OUVIDOR
CHEFE DE OBRAS
COORDENAç.J..O

ICOORDE

DE COivlUNICA("ÀU J: MARKI~TING

ADOR DE TECNOLOGIA Dl\ INFOR ~AÇ'ÃO
COORDENAÇAo

/ ADMINISTRAÇi\O

E FINANÇAS

CMP-30.01.01

COORDENADOR

DE MATERIAL E PATRIlvIÔNIO

40

4.815,00

CAO-30.0 1.02

COORDENADOR

DE APOIO OPERACIONAL

40

4.815.00

CU3- 30.()I03

C()ORDF::NADOR m: CO 11ABILlD.ADE

1('1'1 -311.0 I ().j

I'lü.SIUt-.N li"

1)/\

COfvlISS/IU DE LICITAÇÃO

-lU

GRATI FIC.\('AO

DE I'ESOURJ\RIA

.jO

4.815,00

40

4.815.00

40

4.815,00

eIS-30.01.0S

COORDENADOR

CGP-30.0 1.06

COORDENADOR DE GESTAO DE rESSOAS
COORDI~Nf\DOR DO Sr=:SCCOMUNIDADE

C. C-90.50.02

4.815,00

40

COORDENAÇAo

/ PROGRAMAS

SOCIAIS
4.815,00

Cf-:D-40.0 1.0 1

COORDENADOR

DE EDUCAÇÃO

40

CSE-90.50.0 1

COORDENADOR

DO SESC LER

40

CLA-40.U I.U2

COOROE '1\001<. DE LAZER

40

CSA--W.O 1.03

CODRDENAJJOR DE SAl';DE E ASSISTÊNCI/\

40

4.815,00

CeT--IO 01.0+

COORDENADOR

40

4.815,00

DE CLJL I'URA

I
I
I

4.815,00
4.815,00
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ANEXO V
Quadro 5.2
CARGOS
TABELA

SÍMBOLO

DE CO.~FIA.\'ÇA
DE SALARIOS
JORNA
DA
(horas)

CARGO
SETORES

I ADMINISTRAÇÃO

SALÁRIO

E FINANÇAS

EPT-30.0 1.0 1.0 I

ENCARREGADO

DE PATRIMÔNIO

40

2.9.32,00

EJ\L-30.0 1.0 1.02

ENCARREGADO

DE ALMOXARIFADO

~O

2.9.32,00

EMT-30.0 1.02.0 I

ENC!\RREGADO

DE MANUTENÇÃO

l'I'S-30 O 1.06.0 I

FNC!\R R J-.n.'\ DO DE PESSOAL

40

E PORT;\RIA

I

2.932,00

<tO

2.9.32,00

~o

2.9.32.00

SETOR I DIREÇ.ÃO REGIONAL
ITO-I 0.0 I .02.0 I

I~.I(,J\RREGADO

DI:: CONTRATOS

I: CONVI~NIOS

J:::1~P-20.0I .05.0 I

ENCAr<R.CGADO DE ESTUDOS. PESQUISAS I.: ESTATíSTIC/\

40

2.9.32,00

E/\C-20.0 1.05.02

ENCARREGADO

DE ATENDIMENTO

~O

2.932,00

[0"1"-20.0 I .05.03

ENCARREGADO

DI~ DJ-~SENVOLVIMENTO TÉCNICO

1::/\1:-40.0 1.0 1.0 I

ENCARREGADO

DE API~RFEIÇOAMENTO

[1~C--lO.()1.0 I 02

F:NCARREGADO DI: RI-"CRI:A~'ÃO

40

ENCARREGADO

40

AO CLIENTE

SETOR I PROGnAMAS

H'.,IL:-~().O 1.02.0

I

40

I

2.932,00

SOCIA1S
FíSICO I.: ESPORTIVO

DE NUTRiÇÃO

3.574,00

4{)

I
I

2.932,00
3.574,00

EOO-40 01.02.02

J:::NCARREGADO DE ODONTOLOGIA

30

3.484,00

ESA-<10.01.02.03

ENCARREGADO

40

2.932,00

40

4.815,00

DlREÇAo
DES/MC-60.50.0

I

GUO/SC-70.30.0 I

DE UNIDADE OPERACIONAL

I

GERENTE DA lJ0IIDf\DE OPERACIONAL

(J[RI'NTE

o LJO/OI-80.30.04
GUO/ST-70.30.05

.+0

4.815,00

40

4.815,00

F:SC LER Santana

4()

H15,00

SI-:SC LER Amapá

-lO

2.932,00

sr.sc L[R Mazagão

<10

SêSC CENTRO
SESC ARAXÁ

DE UNIDADE OPERACI0J

DA LJ'lIDADI-:. OPI~R/\CIONAL

3().()~ (,I RI'1\! I I' 1)/\ l ",\11)/\1)1· OI'I-RJ\l'ION/\L

ot U.1..I-80JIU)3

(capital)

DIRETOR DA ESCOLA SESC

GERÊNCIA
(jl'()\I/-8()

I GERÊNCl.A

GERENTE DA U0!IDf\DE OI)ER/\CIONAL

GUO/AS-70.30.02

GUOu-\P-80.30.0

DE ASSISTÊNCIA

(JI·.RU,n F DA LJNI[)J\f)I: OI'I~R/\CION.'\L
GCRENTE DA U0!IDADE OI'ERACIONAL
Jari
GER.E TE DA UNIDADE OPERACION/\L

AL (demais Municípios)

SESC LER Laranjal do
SESC LER Oiapcque

40

40

2.932,00

I

2.932,00
2.932,00
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ANEXO VI
CAI~COS PERMANEi\TES
E 1)1': CONFIANÇA
TA BELA 1)[ ADICIONA IS E ,RATIFICAÇÔES
ITI~\I

OI

02

\ I) I('I

()j\,\ LlC R.\TI FIC.\ Ç\ O

% nu HS

,\J)ICIO\'Al
POR 1"1-,,\11'0
DE ERV1ÇO
(ATS)

1% a cada ano ele efetivo
ele empenho das a tr ibuiçõc

I"iCIDÊV'I.\

(,OL.\ HOR_,\DOI{
11L'>'E FI CI,\ DO

Salário base do
cargo ocupado

Permanente c de Confiança
Permanente das Áreas Apoio
Operacional" Nh eis

I\DICIO IAl DE NíVEL
SUPERIOR
(AN )

Sa lário base do
cargo permanente

10%

______________
4-

r-

1.185.00

03

GR/\ rlFICAçÀO DE
CARGO J)[ CO\'WI/\NC,',\
(GCC)

-x-

8.t7,00 - nível I
1.012,00 - nível II

_
(d~,\ III-Il

05

\~/\()

1
DI .\PUIO

1\ COMISSÃO DI
UCITA('i\O
(GCI.)
CiRf\TII"lCf\Çi\O [)I~
SECRETARIA ESCOLAR
(GSE)

Diferença
06

GR/\TIFICA('Ao DI::
L'B TITUI(' Ao
(G '8)

IlIll .\~ \0 DI·
'-;1 13..,Illl I~':\O l'Or--1

1.500.00
1.129.00

-)(-

847,00

-x-

entre o salárlc

cio

substituído

(se maior),
excetuada as vantagens de
caráter pCSSOHI. e () a lá r io
do SII bstituto

Salário do
substituído.
excetuadas as
\ anragens de

Fundamental

(/\0

F-IOO) e

Médio (AOINM-200) e
l'écnico-Programática I
-+~N~i\~e~I~I~~e~\l~lio~(l~PIN~1~1~~II~-~50~(~
Permanente. em cargo de
Dirccào. Secretaria
I, \l:CUII \ a, Consultoria.
Auditoria. Assessoria.
Advocacia. Coordenação ou
Direção/Gerência
de
Unidade Operacional. se
optar pelo salário do cargo
permanente.
I'cn118neJ1lC. em cargo de
Secretaria Geral ou de
Lncarrcgado de etor. se
optar pelo salário do cargo
permanente.
Presidente
Permanente/Demais
111l:ll1bros
Pcrrnancn te/Secretário
Escolar

Colaborador-substiuuo

caráter pessoal

(de\

(J7

M'lJiVll'l

o DJC I'l

1\~'()I'S

S,ll,iril) base do

.30°;',

substituído

( 'otaborador-subsuuuo

(GSA)

1.285,00
(110S deslocameruos

Colaboradores das Arcas
SCrllÇOS c1c Educação
(.'1' 'S-3()() e . r: CL·..tOO'\i\d Supcnor) c TécnicoProgramática. de :-Jh ri
.'uperior (TI' 'S-7(0)

para IÓI'<I

da capital. exceto Samana) c
6.t.t,00
(nos deslocamentos para
Santana)

903,00

OH

li I{I\ 1'1FICA('ÃO 1)1:
I "I ERIORllAÇAo
(GI1'\)

(nos deslocamentos para toru
da capital. execro Sarnana) c
-x-

452,00
(nos deslocamentos para

Santana)

I

Colaboradores da Área
Serviços de l.ducação
(SI~/CL-..jOO - Nível Médio)
c
Agente de 'aúdc (AOINiVI200.02) e
Auxiliar de 'áude Bucal
(1\0'1\1\1-200.05)

775,00
(nos deslocamentos

para fora

da capital. exceto

anrana) e

de Manutenção

(AOfJ\IF-IOO.OI)

<~

Assislcnlc Operacional

.388,00
(nll~ de,loc,lnKI1[(IS
"'aI11llll,1)

Artífice

pai a

(/\OfJ\IF-IOO.02)
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[)i Ierença entre
salário base pago
pelo '[ C ao
colaborador cedido
c o salário base'
aplicado ao cargo a
ser ocupado na
entidade
cessionária.
guraruido. como

GRATlflCAÇ . \O DI:

09

CC 'S/\O
(GC)

Permanente cedido para
outra entidade do 'istema

limite mínimo. 50°0

deste último

ItI

(iRArJJ"J( .. \(,' \() [) \
I t \.(, vo C\IH,() DI
CO/I;"\IIJ-IRO
(GFC)

H-t.OO

-x-

l'.:rm8n":I1IC. em cargo

de

Coztnhciro
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